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MEMBER OF EUREGIOJAZZ
"New Orleans Jazz Band of Cologne"
De band kan op een meer dan 57-jarige
geschiedenis, grotendeels als "Maryland
Jazz Band of Cologne" terugblikken. Naar
wens van hun in de herfst van 2015
overleden bandleider "Doggy" Hund
veranderden zij hun naam en met trots
presenteren zij zich sinds begin 2016 als
"New Orleans Jazz Band of Cologne".

Bezetting:
Bruno van Acoleyen (B) – trompet, vocals
John Defferary (GB) – klarinet, vocals
Bart Brouwer (NL) – trombone
Hans-Martin „Büli“ Schöning –
banjo/gitaar
Georg „Schroeder“ Derks – piano
Markus „Benny“ Daniels – bas
Reinhard Küpper – drums
Verdere info: www.jazzclubzuidlimburg.nl
en www.neworleansjazzband.cologne
Recensie
Harry Kanters, van trio naar quintet.

De internationale ( D/B/GB/NL) bezetting
van de band heeft zich zo af en toe
gewijzigd. Echter het muzikale concept, de
traditionele en authentieke New Orleans
Jazz te vertegenwoordigen, stond steeds in
het middelpunt. Niet alleen, omdat zij hun
stijl met veel genoegen presenteerden,
hielden zij ook na hun naamsverandering
daaraan vast, maar ook omdat zij beseften
dat de "New-Orleans-Sound" van een 7koppige, origineel bezette band, zoals de
hunne, niet (meer) vaak te horen was.
Jazzclub Zuid Limburg presenteert deze
band op zondag 28 mei a.s. in Auberge de
Rousch als slotconcert van 14.00 tot 17.00
uur.
Entree € 15,00; donateurs 10,00.

Weer een schitterende middag! Ondanks
het mooie weer, toch een hele behoorlijke
opkomst. Of zou dat aan de musici
hebben gelegen? In elk geval hebben
diegenen die het mooie weer boven de
jazzmiddag hebben laten prevaleren, pech
gehad. Wat een feest!!
Veel bands moeten warm lopen, en de
eerste nummers zijn daardoor vaak niet
helemaal perfect. Dat kon je van Harry
Kanters en zijn mannen niet zeggen.
Direct een voltreffer met het eerste
nummer. Maar dat zal wel te maken
hebben met het feit, dat de groep in deze
samenstelling vandaag het vierde
optreden in 4 dagen had. De Hongaarse
gastspeler Béla Szalóky, bleek inderdaad
een gigant op cornet (en trombone). Maar
Antoine Trommelen op saxen deed
nauwelijks voor hem onder. Wat heeft
zo’n sopraansax toch een enorm bereik
aan geluid!
Verder zie pagina 2.

geen toegift . . .
Maar, die komt dan hopelijk in oktober
volgend seizoen, als Harry Kanters met
Thomas l’Etienne weer komt optreden!
Ik zie er naar uit!
Jan Duysens.
Wat vindt u?

Béla Szalóky en Antoine Trommelen
In de eerste set mochten we ook horen
hoe het originele trio klinkt. Ook heel leuk,
vooral als ze zo’n herkenbaar liedje laten
horen. (Walk in the black forest; dus
gewoon Spaziergang im Schwarzwald).
Maar de beide blazers zorgden toch echt
voor de nodige meerwaarde. Af en toe
waren we getuige van duetten, die de
heren met z’n tweeën ten gehore
brachten. Echt heel leuk. Maar ook een
duet van piano en cornet was enig! (Bij I’ll
see you in my dreams). Set 3 begon met
“to close for comfort”,“geen idee uit welke
musical het komt” vertelde Harry. Welnu,
snel opzoeken leerde dat het uit de
Broadway-musical“Mr. Wonderfull” stamt,
waarin Sammy Davis Jr nog een hoofdrol
vertolkte.
De band eindigde met“the Sheik of Araby’
een klassieker. Die werd wel op een heel
aparte manier ten
gehore gebracht,
waarbij de beide
blazers weer een
ereplaats verdienden.
Groot applaus na
afloop, echter helaas,
Jazz in de Regio:
Zat 20-05
Steven Troch Band (Blues)
Zon 21-05
Gumbo Jazz Band
Zon 28-05
Dutch All Stars Jazz Band
Zat 17-06
New Orleans Memory’s (Int)

In de pauze van het concert van 19 maart
j.l. is melding gemaakt van het feit dat wij
uw mening willen leren kennen over de
veranderingen die het afgelopen jaar zijn
doorgevoerd.
Middels een eenvoudige vragenlijst hopen
wij de kennis op te doen, om de bezoekers
van onze concerten beter te kunnen
bedienen. Ook is er ruimte om suggesties
te doen, die het bestuur kunnen inspireren
tot een nieuwe aanpak.
Deze mini-enquête sturen we als bijlage in
een Wordbestand met deze nieuwsbrief
mee. Dit biedt de mogelijkheid de
antwoorden in de lijst in te vullen en die
terug te sturen naar
info@jazzclubzuidlimburg.nl. of een
uitgeprinte versie naar ons postadres,
(vermeld op de nieuwsbrief) c.q. tijdens
het concert van 28 mei af geven aan de
kassa. Ook tijdens het concert van 28 mei
a.s. zullen wij vragenlijsten op de tafels
leggen, zodat u deze ter plekke kunt
invullen.
Bij aanvang van het nieuwe seizoen zal het
bestuur de resultaten en consequenties
van het onderzoek met u delen.
Het bestuur dankt u voor uw medewerking.

Honky Tonk Jazzclub Dendermonde
21.00u
Café Sint Pieter te Maastricht
16.00u
Auberge de Rousch Jazzclub Zuid Limburg 14.00u
Honky Tonk Jazzclub Dendermonde
21.00u

