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6e Euregio Jazz Festival 
 

Zaterdag 20 oktober a.s. organiseert de Jazzclub Jülich, in samenwerking met de Jazzclub 

Aken, de Jazzclub Vaals en de Jazzclub Zuid-Limburg het 6e Euregio Jazz Festival. In het 

centrum van Jülich valt dan, in een vijftal lokaliteiten, een jazzband te beluisteren. Om 20.00 

uur beginnen de diverse bands te spelen; om 23.00 uur 

sluiten ze af. De entree bedraagt € 10,- en daarvoor kunnen 

de bezoekers van één, meerdere, of alle bands genieten. 

  

De in februari j.l. in De Rousch zeer succesvol opgetreden 

Barrelhouse Jazzband NL (foto) vertegenwoordigt de Jazzclub 

Zuid-Limburg. Zij spelen in Cafe Extrablatt Jülich, 

Düsseldorfer Str. 1, 52428 Jülich. 

 

Mensen die niet op eigen gelegenheid naar Jülich willen/kunnen gaan, biedt de jazzclub de 

gelegenheid, om de reis met een gecharterde bus te maken. 

Daarvoor is onderstaand programma opgesteld: 

15.00 uur: vertrek vanaf de Henri Dunantstraat bij de achteruitgang van Auberge De Rousch, 

via Aken, naar Jülich; 

Na aankomst volgt (voor de liefhebbers) onder leiding van een gids een bezoek aan de 

Museum Citadelle Jülich; 

Daarna is er tijd om Jülich verder te leren kennen, of een hapje te eten; 

Vanaf 20.00 uur bezoek aan het Festival. 

23.00 uur: retour naar de opstapplaats. 

Deze aanbieding vindt alleen doorgang voldoende deelname (minimaal 24 personen). Begin 

oktober krijgen de deelnemers bericht van het al dan niet doorgaan van de busreis. 

De busreis, het museumbezoek en entree festival kost € 20,- all in. 

 

Geïnteresseerden kunnen zich per mail aanmelden: info@jazzclubzuidlimburg.nl of gebruik 

maken van ons contactformulier: https://jazzclubzuidlimburg.nl/contact-2/ 

 

Meer informatie vindt u/volgt ook op de website: https://jazzclubzuidlimburg.nl/euregio-

jazzfestival/ 

 

Meer weten over de betekenis van de Via Belgica voor de Euregio? Klik hier. 
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