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MEMBER OF EUREGIOJAZZ
Welkom in het nieuwe seizoen.
Zondag 17 september a.s. vanaf 14.00 uur
zijn het de Julian’s New Orleans Jazz
Friends die het nieuwe seizoen openen.
Onderstaand het nieuwe programma
waarop wij u graag willen ontmoeten.

brengen zoals die door de pioniers werd
gebracht.
Voorbeelden waren: Georges Lewis, Bunk
Johnson en Kid Ory. The Julian’s bouwden
hun eigen stijl stelselmachtig op maar
bleven trouw aan de oude Jazzstijl.

Programma seizoen 2017-2018
17 sep
The Julians Jazzband
22 okt
The Creole Clarinets
26 nov
The Dutch All Stars
28 jan
Storyville Jassband
25 feb
Barrelhouse Jazzband
25 mrt
The Four Stream no jazzband
29 apr
Farmhouse Jazz & Blues Band
27 mei
Swing and blues express
Alle concerten vinden plaats op
zondagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur in
Auberge de Rousch.
Op onze website staat meer informatie
over de orkesten en hun muziek.
Ga hiervoor naar:
http://jazzclubzuidlimburg.nl/seizoensprog
ramma/
The Julian’s New Orleans Jazz Friends
In de eerst formatie in 1987 speelde Julian
Goethals met allerhande muzikanten, doch
geen enkele had enige ervaring in de jazz
wereld. Na bijwonen van veel concerten en
beluisteren van die muziek, konden reeds
in 1987 enige kleine optredens worden
verzorgd. De groep kreeg de kans zijn
repetities te houden in de Lazy River Jazz
Club, Stadhuissteeg 5 te Gent en werd
huisorkest van deze bekende jazzclub.
De groep heeft sedert zijn oprichting
steeds de intentie de New-Orleans Jazz te

Ondertussen zijn « The Julian’s NewOrleans Jazz Friends « een vaste waarde
geworden in de Jazzscene zowel in
binnen- als buitenland. De groep wordt
speciaal gewaardeerd voor de ingetogen
manier waarop zij de Blues en Spirituals
performen.
Jazzclub Zuid Limburg presenteert deze
groep op zondag 17 september 2017
vanaf 14.00 uur op het podium in Auberge
de Rousch te Heerlen.
Entree:
Regulier: € 15,00;
Donateur € 10,00; j
Jeugd (t/m 22): € 7,50.
Verdere info”www.jazzclubzuidlimburg.nl
Zie ook: http:/thejulians.magix.net/public

Midzomeravond concert
Ons, het bestuur van de Jazzclub, stond
voor ogen een zwoele augustus
zondagavond in de tuin van Auberge de
Rousch met een leuk orkest op een
feeëriek verlicht podium. Helaas waren het
de weergoden daar niet mee eens en
waren we vanwege de kou en mogelijke
neerslag genoodzaakt de happening te
verplaatsen naar de Manegezaal. Het werd
toch een gezellige geslaagde avond.
De Gumbo Jazzband miste haar vaste
kracht op cornet Hugo Kuijpers, maar deze
werd op vakkundige enthousiaste wijze
vervangen door de in onze club bekende
trompettist Marc Huynen. De Gumbo
Jazzband zorgde voor de goede sfeer en
de aanwezigen lieten zich de door de koks
van Auberge de Rousch bereide tappas
uitstekend smaken.
Eind goed. Al goed.

Marc Huijnen
Online ticketverkoop
Met ingang van het nieuwe seizoen
worden, behalve aan de kassa, ook tickets
verkocht via internet met behulp van
Tickli, Ticketshop Limburg. Hiervoor heeft
de jazzclub een overeenkomst gesloten
met VVV Zuid-Limburg.
Voor met name bezoekers van verderaf is
het een geruststellende gedachte, dat met

het vooraf gekochte ticket de entree
gegarandeerd is.
Voor donateurs blijft het kopen van
een ticket aan de kassa, het verkrijgen
van entree, altijd gegarandeerd.
Bij het kopen van een ticket via internet is
het onderstaande van belang om te weten.
 Op de website van de jazzclub kan
men naar de ticketshop gaan, waar
vervolgens de bestelling gedaan kan
worden.
 Per bestelling (maximaal 12 tickets)
wordt, bij afrekenen met IDEAL,
€ 0,35 aan administratiekosten in
rekening gebracht.
 Voorlopig moet, om toegang te
krijgen, een print van de gekochte
tickets bij de kassa worden
aangeboden. We hopen dat het
printen van de tickets op korte
termijn overbodig wordt en dat ook
het scannen van de toegangscode op
een smart- c.q. iphone voldoende
zal zijn.
 Donateurs, die dat zouden willen,
kunnen ook hun ticket online kopen.
Om hun korting van € 5,00 te
krijgen moeten zij een couponcode
invullen. Die code kan per email bij
de jazzclub
(info@jazzclubzuidlimburg.nl)
worden opgevraagd. Hoe de code te
gebruiken is, wordt met het
antwoord meegestuurd.
VVV Zuid-LImburg
In samenwerking met de VVV-ZuidLimburg hopen we de zichtbaarheid van de
club te kunnen vergroten met als resultaat
dat de Classic Jazz aan belangstelling wint.
Meer info:
https://www.tickli.nl/evenementen#muziek
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Special rond Norbert Detaye

Honky Tonk Club Dendermonde
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The Julians New Orleans Friends
Tribute to Frank Sinatra
5e Euregio Jazz Festival
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