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LID EUREGIOJAZZ
Geachte Jazzvrienden
Het bestuur van de Jazzclub wenst alle
ontvangers van deze Nieuwsbrief een
voorspoedig en gezond 2016 toe.

De Jurbena Jazzband speelt sinds 2002
de friscostijl, met dezelfde bezetting zoals
de Lu Watters’ Yerba Buena jazzband,
waarin de friscosound is ontstaan tussen
1945-1950.

De band is een graag geziene gast op
nationale en internationale festivals.
Jurbena speelde op Europa’s grootste
jazzfestival in Dresden, het
Dixielandfestival in Cantanhede (Portugal).
De band was winnaar van de Highest
Mountain Jazz Award in 2006, 2 keer
winnaar van de jazzcontest in Megeve (Fr).
Ze hebben een aantal tournees door
Engeland gemaakt. Het hoogtepunt van
het orkest is het vierdaagse optreden in
Orange County California 2007, waar de
band samenspeelde met oud muzikanten
van Turk Murphy. De band is bevriend met

de nog levende leden van South Frisco
Jazzband. Zij hebben van de South Friscoleden originele arrangementen gekregen,
die ze ten gehore brengen. De South
Frisco Jazzband heeft ook dezelfde
bezetting en heeft de Yerba Buena
opgevolgd gedurende 50 jaar. In de jaren
80 was de South Frisco ook te gast in
Breda. Op de eerste CD van Jurbena
speelt de pianist van de South Frisco
Jazzband Robbie Rhodes mee. De tweede
CD is in California opgenomen in de studio
waar alle grote Friscobands hun opnamen
deden en nog doen, zoals de High Sierra
Jazzband, Titanic Jazzband etc. De derde
CD is inmiddels uit, waarop ook Angela
van Rijthoven te horen is. Zij vertolkt
enkele stukken die Pat Yankee zong met
Turk Murphy.
Door de bovengenoemde typerende stijl,
met sterke “after beat”en het
overtuigende enthousiasme is een
optreden van de Jurbena Jazzband nooit
twee keer hetzelfde.
In de band spelen muzikanten uit
Brabantse regio. De band speelt in de
volgende bezetting.
Franco van Ierland (cornet)
Edward Nuiten (cornet + vocal)
Peter Sommer (trombone + vocal)
Jeroen Loose (klarinet + vocal)
Henk Hoeksma (banjo)
Eduard Kaan (sousafoon)
Ed Wijffels (piano)
John van Ierland (wasbord)
Deze band treedt op in Trefcenter Amicitia
te Hoensbroek op zondag 31 januari 2016
vanaf 14,00 uur.

Voor feesten, koffietafels
en vergaderingen
Feesten vanaf € 17,95 a.i.
www.amicitiahoensbroek.nl
Markt 9-10 Hoensbroek
0455212999, 0611332365

Grote verandering in 2016

Genieten met Eeco’s boogie

In 1997 kreeg het bestuur van de Jazzclub
voor het eerst te horen dat wij met onze
club het Casino in Brunssum/Treebeek
wegens afbraak zouden moeten verlaten.
Na enkele jaren zoeken naar een juiste
accommodatie die aan onze eisen het
beste voldeed, streken we in 2011 neer in
Amicitia te Hoensbroek. Hier hebben we in
5 seizoenen een 40-tal concerten
georganiseerd met goede tot uitstekende
orkesten. Geleidelijk aan is in die jaren het
bezoekersaantal, en dus ook de recette,
zodanig gezakt dat ieder concert een
verliespost opleverde. Ondanks grote inzet
van het bestuur door het organiseren van
nevenactiviteiten, zoals koffieconcerten,
jazzwandelingen en jazzmoves/workshops
1 en 2, en de goede zorg van beheerder
Cees Outjers en zijn crew van Amicitia, is
het ons niet gelukt deze daling te stoppen.
Wij trachten nu door het veranderen van
locatie van Amicitia naar Restaurant de
Rousch in Heerlen onze club te redden.
Met de heer Beckers hebben wij inmiddels
positieve gesprekken gevoerd, o.a. zal hij
door het aanbieden van arrangementen
meer variatie brengen. De laatste twee
concerten van dit seizoen, t.w. op
zondagmiddag 1 en zondagmiddag 31 mei,
zijn hiervoor de pilots.
Inmiddels hebben we dan al kennis
gemaakt met de Rousch omdat daar op 9
april de Internationale Jazznight zal
plaatsvinden, waarvoor wij u graag
uitnodigen.

Toen de eerste toetsen geraakt werden
met Jammin the Boogie kon het feest
beginnen. Het was nog niet eerder
voorgekomen dat men het verzoek had om
deze boogie pianist, binnen een jaar, voor
een tweede keer te vragen. Ik denk en met
mij vele anderen zeer terecht. Wat een
klasse! Virtuoos nam hij de rest van de
band mee op zijn reis door Boogie land o.a.
in Maple leaf rag van Jelly “roll” Morton en
Swanee River.

Jazz in de Regio:
Zon 24 jan
Blues Delivery
Vrij 22 jan
Jeggpep Jazzband
Zon 31 jan
Jurbana Jazzband
Vrij 05 feb The N.O. Roof Jazzmen
35ste Internationale Jazznight
Zat 09 apr

Dolf Robertus, onvermoeibaar als altijd,
dreef het tempo met grote klasse naar
hogere sferen.
Alex Milo op bas speelde ingetogen en
verraste ons met enkele mooie solo’s.
David Herzel op slagwerk hield consequent
het ritme vast. Hierdoor kreeg Eeco de
ruimte die een boogie pianist nodig heeft
om vele bekende en minder bekende
nummers te spelen. Om er enkele te
noemen: Saint Louis Blues, Perdido etc. en
dan het swingende up tempo nummer
Honky Tonk Train Blues.
Een onvergetelijke middag, wat hebben we
genoten.

Kurpark Terrassen Aken
11.00u
Lazy River Jazzclub Gent
20.00u
Jazzclub Zuid Limburg Hoensbroek 14.00u
Lazy River Jazzclub Gent
20.00u
Auberge De Rouche Heerlen
20.00u

