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festivals in zowel Nederland, alsook in het 
buitenland heeft de Storyville Jassband 
zich een uitstekende reputatie 

opgebouwd. Van hun muziek valt ook op 
een aantal CD’s, meestal uitgebracht door 

het bekende jazzlabel Timeless Records, 
met veel luisterplezier te genieten. 

Op zondag 28 januari 2018 spelen zij voor 
onze club in Auberge de Rousch te 
Heerlen vanaf 14.00 uur. Entreeprijs € 

15,00, donateurs € 10,00, jeugd (onder 
23 jaar) € 7,50. 

 
Kerstconcert 17 december 
 

Op de valreep georganiseerd door 
Bigband Heerlen in samenwerking met 

Jazzclub Zuid-Limburg. In een sfeervol 
aangeklede Auberge De Rousch genoten 
verrassend veel bezoekers van het 

bigbandrepertoire. Daarbij werden de 
diverse klassiekers die voorbij kwamen 

afwisselend uitgevoerd met 
kersttraditionals in jazzystyle. Applaus 
was er ook voor de diverse solisten van de 

band.  
 

 
 
Gerald van Gemert, die met zijn zang het 

concert opluisterde, bleek door de luchtige 
manier waarop hij het concert 
presenteerde ook een onderhoudende  

 

Het bestuur van 

Jazzclub Zuid-Limburg 

wenst alle sympathisanten 

van de jazzclub een 

voorspoedig en gezond 2018 

toe. 
 

The Storyville Jassband 

 
Deze Arnhemse band is al meer dan 50 

jaar een vaste waarde in de Classic Jazz. 
Dit dankzij de beleving waarmee de 
bandleden hun muziek over het voetlicht 

brengen. 
 

 
 

Hun muziek valt te typeren als Traditionele 
Jazz en New Orleans Revival met Engelse 
invloeden. De sound die deze bouwstenen 

oplevert, staat bekend als British 
Traditional Jazz. 

Jazzmusici, zoals trompettist en bandleider 
Kenny Ball, evenals trombonist Chris 
Barber met zijn Big Chris Barber Band, zijn 

voor de band bronnen van inspiratie. 
Met veel optredens in jazzclubs en op 



 
 

 

 

Jazz in de Regio: 

 
03 feb. The New Orleans Roof Jazzmen Honky Tonk club Dendermonde  20.30u 
09 feb. Joep Peeters en Koen de Cauter Lazy River Club te Gent   20.00u 

23 feb. Reinier Voet en Pigalle 44  Parkstad Limburg Theaters Heerlen 12.00u 

entertainer te zijn. Uit alle enthousiaste 

reacties konden we opmaken dat het 
publiek genoot. 

Terugkijkend op het geheel is er voor de 
organisatoren maar een conclusie mogelijk 
en dat is: het kerstconcert in 2018 een 

vervolg te geven. U kunt hiervoor 16 
december 2018 alvast in uw agenda 

reserveren. 
 

 
 
Jazzliefhebbers, 
 

Het bestuur van de jazzclub kijkt met te-
vredenheid terug op 2017.  Afgaande op 

de reacties van de bezoekers van onze 
concerten mogen we constateren dat we 
aantrekkelijke concerten organiseerden. 

De verandering van locatie is gunstig ver-
lopen. Het grotere aantal bezoekers zorg-

de mede voor een gunstigere financiële 
positie.  

Het positieve resultaat van de jazzclub is 
ook te danken aan bestuursleden, mede-
werkers en vrijwilligers die ons helpen 

door foto’s te maken tijdens de concerten 
voor onze website en Nieuwsbrief, het 

schrijven van recensies van onze concer-
ten, het gereed maken van podium en ge-
luid en het bemannen van de kassa. 

 
De komende tijd hopen we deze situatie te 

kunnen continueren. 
 
Ook hebben we stappen gezet bij het pro-

moten van onze activiteiten. Hierbij wor-
den we ondersteund door de VVV Zuid-

Limburg. Concreet betekent dit: hulp bij 
de verspreiding van folders en affiches; 

vermelding van de concerten op de site 

van de VVV en de mogelijkheid om acties 
bij grotere organisaties te kunnen starten 

d.m.v. Tickli (de tool om online tickets te 
verkopen).  
 

Al deze positieve ontwikkelingen vormen 
echter geen enkele aanleiding om genoeg-

zaam achterover te leunen.  
Een nieuw probleem kondigt zich aan: ge-
brek aan man-/vrouw kracht. De huidige 

formatie zal minder frequent/of niet aan-
wezig kunnen zijn en daardoor zal de ko-

mende tijd onze aandacht uitgaan naar het 
vermeerderen van helpende handen bij 
concerten. Hierbij denken we aan het in 

gereedheid brengen van het podium en de 
zaal, alsmede activiteiten om bezoekers en 

band goed te ontvangen. We doen bij deze 
een beroep op u ons bij voornoemde werk-

zaamheden, op vrijwillige doch niet  
vrijblijvende basis, een helpende hand toe 
te steken.  

Heeft u interesse? Neem dan contact op 
via: info@jazzclubzuidlimburg.nl, of bel 

naar 045 531 75 43, zodat we samen kun-
nen bekijken wat we voor elkaar kunnen 
betekenen. 

Ook de tip, als u iemand kent die mogelijk 
zou willen meehelpen, is uiteraard welkom! 

 
Resterend programma: 2017-2018 
 

28 jan Storyville Jassband 
25 feb Barrelhouse Jazzband 

25 mrt The Four Stream N.O. Jazzband 
29 apr Farmhouse Jazz & Blues Band 
27 mei Swing and Blues express  

 
Alle concerten vinden plaats op zondag-

middag van 14.00 tot 17.00 uur in Auberge 
de Rousch.  
Op onze website staat meer informatie 

over de orkesten en hun muziek. Ga hier-
voor naar: 

http://jazzclubzuidlimburg.nl/seizoensprog

ramma 

http://jazzclubzuidlimburg.nl/seizoensprogramma
http://jazzclubzuidlimburg.nl/seizoensprogramma
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