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MEMBER OF EUREGIOJAZZ
Four Stream New Orleans Jazz band
Een band die al 20 jaar bestaat; volwassen
dus, maar nog heerlijk jong! Tijdloze
muziek makend in een sfeer van vrolijke,
energieke, maar ook ontroerende klanken.
Daarmee ervaren de muzikanten en het
publiek de rijke traditie van het muzikale
leven in New Orleans, smeltkroes van vele
culturen en muziekstijlen.

plaatsen.
Het bestuursteam heet hen van harte
welkom en wenst hen een fijne tijd in
prettige samenwerking toe.
Bedankt
Ook van deze gelegenheid willen we
gebruik maken om bestuurslid Joop Eskes
en zijn partner Margriet te bedanken voor
de plezierige samenwerking en voor alle
werkzaamheden die zij voor de Jazzclub
verricht hebben.
Zij hebben het verdiend om op hun
lauweren te gaan rusten, maar we hopen
en daar vertrouwen we ook wel op, dat zij
nog lang de weg naar Auberge De Rousch
nemen, om zomaar van de muziek en het
entertainment te genieten.
Joop en Margriet bedankt!
Barrelhouse Jazzband

Voor alle dagelijkse levenssferen:
muziekfestivals, luisterconcerten, feesten,
brunchconcerten, cultuurevents, recepties
en enz. Voor een breed publiek. Daar waar
het leven aangenaam wordt.
Dr Jazzclub Zuid Limburg presenteert deze
band op zondag 25 maart in Auberge de
Rousch te Heerlen vanaf 14.00 uur.
Versterking!
Onze zoektocht naar nieuwe mensen om
de Jazzclub te helpen haar activiteiten uit
te voeren heeft succes gehad.
Flip en Josette Italie, donateur van de
Jazzclub, gaan ons meehelpen bij het
realiseren van onze doelstelling: Classic
Jazz in onze regio in de spotlights te

Korte terugblik op een aangename
jazz-middag.
De band bleek een naamgenoot te hebben
in een jazzband uit Frankfurt. Daar
werden ook een paar nummers of beter
arrangementen van overgenomen,

hetgeen zeker niet verkeerd was. En
vooral mooi, dat zoiets zomaar kan!
We hadden nog geluk, dat de trombonist,
die met autopech kampte, toch precies op
tijd present was. Het leven van de
jazzmusicus is helaas ook niet zonder
mankementen.
De eerste set werd zorgvuldig
afgehandeld, en omdat het buiten nogal
koud was, werd midnight in Moskou ten
gehore gebracht. Een bekend stuk, waar
we het niet eens koud van kregen. Ook
kregen we nog een beetje aardrijkskunde
les. Want ik vermoed, dat velen onder ons
niet wisten dat Kopenhagen de hoofdstad
van Afrika is. Gelukkig kwamen we weer
op bekend terrein in het volgende stuk,
waar de krijtrotsen van Dover toch echt
wel weer tot Engeland behoorden. In de
tweede set kwam de band nog wat meer
los. Zo gaat het vaker, dat naarmate het
programma vordert de musici gemakkelijker spelen. Zeker bij “The Sheik of Araby”,
was het een dolle boel. Nee, de bandleden
waren geen Arabieren, maar ik vermoed
dat er wel 2 of 3 sheiks tussen zitten! Aan
onze tafel werd na de tweede set opgemerkt, dat de stukken erg veel op elkaar
leken. Dat moet de band gehoord hebben,
want in het begin van de derde set werd
plots met een heel ander tempo gestart.
De St. Louis blues kwamen in een bijzondere cadans van het podium. Erg aardig!
Tussendoor werd door de woordvoerder
van de band een mysterie op ons afgevuurd. Bestaan we nu dit jaar, of volgend
jaar 50 jaar, was de prangende vraag. En
inderdaad, bij mijn naspeuringen ben ik
zowel het oprichtingsjaar 1968 als ook
1969 tegen gekomen. Tja, een beetje
jazzband moet toch in staat zijn de viering
van het vijftigjarig bestaan over 2 jaren uit
te smeren. Dat moet kunnen. Bij het 26ste
nummer (als ik goed geteld heb) leerde ik
weer wat nieuws. The Tin Roof blues kent
als Nederlandse ondertitel “Geef me nog
een kusje voor het slapen gaan”. Die tekst
past dan ook precies op de melodie. GrapJazz in de Regio:
Zat 17-03
New Orleans Night Owls (Int)
Zon 08-04
Gumbo Jazzband
Vrij 13-04
The Southern Pearl Jazzband

pig! Als laatste nummer werden we verrast met de Bourbon street blues. “We zijn
moe”, aldus de woordvoerder, “daarom
sluiten we nu af.” Nou van die vermoeidheid was gelukkig helemaal niets te merken. Want ook dit nummer ging van een
leien dakje. Wederom een leuke band, die
ons aangenaam heeft vermaakt. De grote
publieke belangstelling was zeker terecht.

Resterend programma: 2017-2018
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
Evenementen
Op de site van de VVV Zuid-Limburg vindt
u tal van evenementen, waaronder ook onze concerten.
Meer lezen? Ga naar:
https://www.vvvzuidlimburg.nl/agenda/
evenementen/

Honky Tonk Jazzclub Dendermonde
Café de Pieter Maastricht
Theater Parkstad Heerlen (2 sets)

20.30
16.00
12.00

