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MEMBER OF EUREGIOJAZZ
DE KERS OP DE TAART!!
Swing & Boogie Express
Het is al weer drie jaar geleden dat Eeco
en zijn band ons, in Jazzclub Zuid-Limburg,
lieten genieten van hun boogiewoogie en
swing. Eeco’s Swing & Boogie Express
komt dit keer met een bezetting van vijf.

boven de 100%. Niet zo vreemd, zij speelt
al jaren in de Gipsy Jazzband Pigalle 44.
Net als vorige keren mogen we rekenen
op oorspronkelijke en pure boogiewoogie,
swing, stride, new orleans en subtiele
blues uit de tijden van spelers als Albert
Ammons, Earl Hines, Teddy Wilson, Count
Basie, Fats Waller, Jelly Roll Morton en
Professor Longhair.
Op zondag 27 mei 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) € 7,50
The Farmhouse Jazz & Blues Band.

Bandleider en pianist Eeco Rijken Rapp is
op de internationale podia vooral ook
bekend als solist en als pianist van het
Nederlands-Duitse Boogie & Blues trio
Boogielicious. Klarinettist/saxofonist
Matthias Seuffert is voor ons een oude
bekende met zijn optredens die strekten
van New Orleans tot Swing. Wie kent Onno
de Bruijn niet? Hij was al vele malen onze
gast, zelfs voordat hij als lid van de Dutch
Swing College Band over de aardbol ging
zwerven. Trompettist Coos Zwagerman is
weliswaar voor onze club geen heel oude
bekende, maar kennen doen we hem
zeker. Als het niet van de Revivalist is, dan
zeker van de Glenn Miller Band. Jet
Stevens stuwt met haar bas de swing tot

Zondagmiddag 29 april. Terwijl de
bezoekers plaatsnemen in de grote
manegezaal van Auberge De Rousch, zit
de band nog lekker op de binnenplaats in
het zonnetje. Zij verwerken dan hun lange
reis. Drummer Cees Heegstra, spant de
kroon. Hij moet al vroeg op pad gegaan
zijn en zal laat thuiskomen van een
retourtje Groningen Zuid-Limburg. Wat
een liefhebber moet je zijn! Zijn moment
komt in de derde set, als hij dé kans krijgt
zijn ding te doen en helemaal los kan
gaan in een 7 minuten durende drumsolo.
Maar voor het zover is hebben we van
twee sets heerlijke muziek kunnen
genieten. Wat je van een jazz- en
bluesband kunt verwachten wordt volledig
waargemaakt. In een voortdurende
afwisseling van traditionele jazz, gospel
en blues wordt een repertoire gebracht
dat het publiek altijd weer weet te boeien.
Voor multi-instrumentalist Michiel Pos, die
in diverse gerenommeerde bands speelde,
waaronder o.a. de band van de vermaarde

boogie woogie legende Rob Hoeke, is in
het optreden een hoofdrol weggelegd. Behalve met de zang van een ingetogen gospel, levert hij ook een stevige bijdrage met
klarinet, saxofoons (sopraan en tenor), gitaar en mondharmonica.

Programma 1e deel 2018-2019
Nog voordat het laatste concert van seizoen 2017–2018 heeft plaatsgevonden
kunnen we al de eerste vier concerten van
het komende seizoen aankondigen. Dat
doen we met héél veel plezier, mede gelet
op de “namen” die borg staan voor een
hoog niveau.
07-10 Kwartet Frank Roberscheuten +
Zang van Shaunette Hildebrand
28-10 Hot Pepper Jazz Band (D)

Als bij deze niet de inbreng van
trompettist Rob van Bergen en bandleider
trombonist Hans van Wermeskerken
geroemd zou worden, zouden zij zeker
tekort worden gedaan. Het samenspel van
de blazerssectie verloopt routineus, wat
tot fijne harmonie leidt bij het
improviseren in o.a. de St Louis Blues.
Het spel van de ritmegroep met Gerard
Tavenier (banjo) en Carla Tavenier-Kok
(bas) zorgt met drummer Cees Heegstra
voor een solide basis.
Als bekend wordt dat er zich jarigen onder
het publiek bevinden, huldigt de band hen
spontaan met een “Lang zullen ze leven”.
Het slotakkoord “Sail Along Silvery” van
Billy Vaughn, waarop ook gedanst wordt,
beëindigt een mooie muzikale middag.

25-11 Björn Ingelstam (SWE) en Peter
Verhas als gasten bij Harry Kanters
16-12 Kerstconcert door Big Band Heerlen
i.s.m. Jazzclub Zuid-Limburg.
Alle concerten vinden zoals gebruikelijk
plaats op zondag in Auberge de Rousch
van 14.00 tot 17.00 uur
We hopen u bij het concert van 27 mei de
nieuwe folder te kunnen presenteren.
Wel of geen nieuwsbrief?

Wenst u geen nieuwsbrief meer te ontvangen? Geef uw boodschap dan door op:
nieuwsbrief@jazzclubzuidlimburg.nl
of
aan het redactieadres (zie briefhoofd).

Jazz in de Regio:
Zon 03-06
Gumbo Jazzband
Zat 19-05
Gerald French (N.O.)

Café de Pieter Maastricht
Honky Tonk Jazzclub, Dendermonde

16.00u
20.30u

