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MEMBER OF EUREGIOJAZZ
Creole Clarinets
en trio o.l.v. Harry Kanters
Vrijwel vanaf het begin van hun muzikale
carrière bestaat er tussen de klarinettisten
en saxofonisten Thomas l'Etiënne en Uli
Wunner een hechte vriendschap en een
intieme muzikale band.

Door langdurig verblijf in New Orleans
hebben zij, als bijna geen ander, zich de
New Orleans muziek eigen gemaakt.
In de laatste tien jaar komen steeds
sterkere elementen van de Braziliaanse
muziek in het bijzonder van de Choro, de
"Braziliaanse New Orleans Jazz" in hun spel
voor.
Trio Harry Kanters bestaande uit:
Harry Kanters, van oorsprong een multiinstrumentalist, die we voornamelijk
kennen als jazzpianist; is verrassend
veelzijdig. Van ragtime en Harlem-stride
tot swing en vroege bebop.
Karel Algoed, een van de meest gewilde
bassisten van Europa, omdat zijn spel niet
alleen een prachtige natuurlijke
akoestische klank heeft, maar ook een
groove die zijn publiek beweegt.

Frederik Van den Berghe zou het liefst
elke dag New Orleans Jazz spelen, omdat
het voor hem een combinatie is van alle
mogelijke ‘moderne’ stijlen: pop, punk,
rhythm ‘n’ blues, rock ‘n’roll… Zijn passie:
Rhythm ‘n’ Blues met New Orleansinvloeden en Chicago Blues.

Jazzclub Zuid Limburg presenteert deze
groep op zondag 22 oktober 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.
Resterend programma: 2017-2018
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/seizoenspro
gramma/

Impressie van:
The Julian’s New Orleans Jazz Friends.
De leider van de band, Julian Goethals
stelde in het begin zijn mede-musici aan
het publiek voor. Verrassend was, dat hij
een zoon (Dimitri) en een kleinzoon
(Gregory) in de band aankondigde. De 3
Goethals mannen waren in elk geval goed
als familie herkenbaar door hun bijzondere
wit-zwarte, jazzy schoenen. Enfin, in het
begin ging het allemaal een beetje moeizaam. Ik vond het een beetje ’n
afstandelijke sfeer. Maar dat veranderde in
de loop van de middag. We zullen maar
zeggen: alle begin is moeilijk, ook als het
‘t 37ste seizoen is . . .
Hoewel Julian soms vergat te vermelden
wat er gespeeld zou gaan worden, was het
meestal wel duidelijk. Zo was er in het
begin sprake van een nummer “My sister
Kate”. Daar zal vast niet Kate Middleton
mee bedoeld zijn, want de bezongen Kate
is waarschijnlijk enkele generaties ouder.
Even later is het “Lady love” dat we
beluisteren. Dat klinkt op zeker moment
nogal rommelig, zodat je je afvraagt, of de
Lady wel weet welke Lover aan de beurt
is, maar later eindigt het stuk in mooie
harmonie, waardoor we niet meer
ongerust hoefden te zijn.

In de tweede set werd het geregeld
ingetogener. Heel mooi in elk geval. De
sfeer verbeterde daardoor enorm. De set
werd afgesloten met het altijd erg leuke
Chinaboy. In de derde set kwam de band
echt op stoom! Dat is toch vaak het geval,
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stellen we vast. Heel bijzonder was de
klarinet solo van Julian zelf, in de Burgundi
street blues. Kei goed. Een tien met een
griffel! De band komt uit Gent, en in de
tweede en derde set werd duidelijk dat
daarmee terecht sprake is van de
Europese hoofdstad van de New Orleans
jazz.
Een toehoorder
5e Euregio Jazzfestival in Jülich
Zaterdag 21 oktober 2017 vanaf 20.00 uur.
In een vijftal lokaliteiten in het centrum
van Jülich, op enige minuten loopafstand
van elkaar, spelen eerste klas bands uit de
regio Classic Jazz. Door deze opzet kan de
jazzliefhebber op de diverse plaatsen
genieten van een gevarieerd programma.
Podium 1: Aachener Revival Band.
Swing Latin Mainstream
Podium 2: Sun Lane Ldt. New Orleans
Jazzband
Podium 3: Ol’ Stars Jazzband. Easy
Living Jazz
Podium 4: Gumbo Jazzband. Old Time
Jazz
Podium 5: Ali Claudi Trio. Blues - Swing
De entree bedraagt € 10,00, voor leden
van de Jazzclub € 7,00, eenmalig voor alle
jazzlocaties.
Vier jaar geleden vond voor de eerste keer
het Euregio Jazz Festival plaats in de vorm
van een jazztour door Jülich. Door het
grote succes is het festival inmiddels een
vaste waarde geworden in het programma
van de Jazzclub Jülich. Door medewerking
van de Jazzclubs Aken en Vaals en de
Jazzclub Zuid-Limburg, die voor de eerste
keer een steentje bijdraagt, wordt het
Euregiobreed gedragen.
Route: parkeren: Düsseldorfer Str. 26,
52428 Jülich
Podium 1: Caseus & Vinum, Düsseldorfer
Str. 3
Voor meer informatie zie:
http://jazzclubzuidlimburg.nl/euregiojazzfestival/

Regio:
Creole Clarinets
Sammy Rimington and Friends
Gumbo Jazzband
Pall Mall Jazzband appeltaart concert

Jazzclub Zuid Limburg
Lazy River Jazzclub Gent
Café de Pieter Maastricht
ParkstadTheater Heerlen

14.00u
21.00u
16.00u
12.00u

