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Alle concerten vinden opnieuw plaats in 
de manegezaal van: 

 

Auberge De Rousch 
 

op 
 

zondagmiddag van 14.00 – 17.00 uur 
 

 

Flyer 
 

Van de eerste 4 concerten (van okt. 2018 
t/m dec. 2018) hebben we in een nieuwe 
flyer een korte typering gegeven. 

Die flyer kunt u nu al bekijken als u naar 
de startpagina van onze website gaat: 

www.jazzclubzuidlimburg.nl 
Verder verspreiden wij de flyer o.a. op 
onze eigen concerten en bij de 

jazzconcerten in Parkstad Limburg 
Theater Kerkrade. Ook de VVV Zuid-

Limburg werkt mee aan die verspreiding, 
door de flyer in hun infoplaatsen op te 

nemen. 
Mocht u denken in de gelegenheid te zijn 
een bijdrage te kunnen leveren aan de 

verspreiding/presentatie van de flyer, laat 
ons dat dan weten, dan bezorgen wij u 

het gewenste aantal. 
Contact: info@jazzclubzuidlimburg.nl 
 

Donateurschap 
 

Bij de afsluiting van het voorbije seizoen 
en aan het begin van een nieuw komen 
we met het verzoek om uw donateurschap 

- vriend van Jazzclub Zuid-Limburg - te 
verlengen. Voor alle duidelijkheid zetten 

we de voorwaarden nog even op een rij:  
 
 

 
Beste donateurs/vrienden van de jazz 
 

Zondag 27 mei was alweer het laatste 
concert van het seizoen 2017 – 2018. 

Terugkijkend kunnen we vaststellen, dat 
het een geslaagd seizoen was met goede 

bands, die - met hun verschillen in jazzstijl 
- zorgden voor een gevarieerd programma. 
Tot 7 oktober zullen we moeten wachten 

om opnieuw van een concert te kunnen 
genieten. Een echte zomerstop dus, waarin 

andere activiteiten onze aandacht krijgen, 
om dan weer te gaan uitkijken naar een 
nieuw jazzseizoen. 

Waar we de laatste jaren niet in slaagden 
is nu wel gelukt. Wij presenteren u voor de 

vakantie het complete programma van het 
nieuwe seizoen. 
 

Programma seizoen 2018 – 2019 
 

07-10-2018 Frank Roberscheuten 

Hiptett (Int) 
28-10-2018 Hot Pepper Jazz Band 

25-11-2018 Trio Harry Kanters featering 
Björn Ingelstam en Peter 
Verhas 

16-12-2018 Kerstconcert i.s.m. Big 
Band Heerlen 

20-01-2019 Savoy Jazzmen 

24-02-2019 Sunset Swing 

31-03-2019 Willie Ashman Original 
Jazzband 

28-04-2019 The Phoenix Jazzband 

26-05-2019 The Revivalists 
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Jazz in de Regio: 

Zon 01-07 Gumbo Jazzband   Café De Pieter Maastricht   16.00 u 

Zon 08-07 MachMaJatz                               Kurpark Terrassen Aken                         11.00 u 

Zon 12-08 Woodhouse Jazzband  Kurpark Terrassen Aken             11.00 u 

 

Het donateurschap voor het volgende sei-

zoen bedraagt: Voor 2 personen: incl. 
nieuwsbrief € 40,00. Voor 1 persoon: incl. 

nieuwsbrief € 25,00. Wij zien uw donatie 
graag tegemoet vóór 15 augustus 2018 op 
rekening NL41RABO0119963388 t.n.v. 

Jazzclub Zuid-Limburg. Vergeet niet uw 
naam, woonplaats en donateur 18-19 te 

vermelden. Ontvangers van de nieuwsbrief 
die nog geen donateur zijn, of vrienden en 
kennissen zijn natuurlijk ook welkom. De 

entreeprijzen zijn opnieuw gelijk gebleven:  
concert kassaprijs € 15,00;  

concert donateur € 10,00. 
 
Swing & Boogie Express 

 
Het afsluitende concert van het voorbije 

seizoen moest een hoogtepunt worden. 
Daar stond een prachtige line up van 

gerenommeerde muzikanten borg voor. 
 

 
 

Maar dat zou anders uitpakken. Onno de 
Bruijn, die jarenlang over de hele wereld 
triomfen vierde met de Dutch Swing Colle-

ge Band moest zich, kort voor het concert, 
wegens gezondheidsproblemen afmelden. 

Naarstig speurwerk naar een adequate 
vervanger leverde geen resultaat op. In 
een uiterste poging de situatie te redden 

besloot Onno naar Heerlen te komen, om 
zijn ding te doen. Op een enkel nummer 

na kon Onno geen bijdrage leveren. 
Voor de overige bandleden bleef er niets 
anders over dan met hun individuele pure 

klasse het concert over het voetlicht te 

brengen. Maar hoe iedereen, in het bijzon-
der Jet Stevens op bas, ook zijn best deed; 

het ontbreken van de drummer kon daar-
mee niet worden weggespeeld. 
Aldus voldeed het concert, dat de kers op 

de taart van een succesvol seizoen had 
moeten worden, niet aan wat wij er van 

verwacht hadden. Jammer! 
 
Privacy 

 
Jazzclub Zuid-Limburg neemt uw privacy 

serieus. Wij verwerken persoonsgegevens 
over u doordat u gebruik maakt van onze 
website, van onze diensten en ook omdat u 

deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij 
doen ons best om de gegevens die u aan 

ons hebt verstrekt op een zorgvuldige ma-
nier te verwerken. 

Onze privacyverklaring geeft u een helder 
overzicht van de persoonsgegevens die wij 
verwerken, hoe wij daarmee omgaan en 

waarom wij deze verzamelen. 
Jazzclub Zuid-Limburg is er alles aan 

gelegen te handelen overeenkomstig het 
gestelde in de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) die m.i.v. 25 

mei j.l. van kracht is geworden. 
Op onze website vindt u onder de titel 

“Privacy Policy” ons volledige privacy 
statement, of ga meteen naar: 
https://jazzclubzuidlimburg.nl/wp-

content/uploads/2018/05/Privacystatement
-Jazzclub-Zuid-Limburg.pdf 

 
 

 
P.S. 

Wilt u geen zomerstop van jazzconcerten, 
dan is onderstaand overzicht van Jazz in de 

Regio misschien welkome informatie. 
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