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MEMBER OF EUREGIOJAZZ
Welkom bij een nieuw seizoen
Alweer het 38ste. En onze muziekman heeft
opnieuw een aantrekkelijk programma
weten samen te stellen. Verderop in deze
nieuwsbrief treft u het complete
programma aan. Ook op onze site:
www.jazzclubzuidlimburg.nl vindt u
uitvoerige info over de bands.
Naamsverandering
Tot voor kort noemden wij formeel steeds
onze leden, liefhebbers van classic jazz:
donateurs. Maar deze mensen die het met
hun bijdrage mogelijk maken dat wij een
programma van hoog niveau kunnen
presenteren zijn meer dan dat. Zij dragen
de jazzclub een warm hart toe. Daarom
spreken wij in het vervolg over: vriend(en)
van Jazzclub Zuid-Limburg.
Uw donatie is onontbeerlijk!
Voor diegenen die hier nog niet aan
gedacht hebben is het nog steeds mogelijk
deze over te maken naar:
Bankrekening: RABO:
NL41RABO0119963388 t.n.v. Jazzclub Zuid
Limburg o.v.v. uw naam en adres.
De donatie bedraagt: € 25,00 voor 1
persoon of € 40,00 voor 2 personen.
Dank u.

uit jazzers die behoren tot de Europese
top in de Classic Jazz, hoopt de jazzclub
op een perfecte, swingende seizoenstart.
Voor een muzikaal succes staan de
klinkende namen die in Auberge De
Rousch het podium betreden garant.
Allereerst is er natuurlijk bandleider
Frank Roberscheuten sterkhouder van
de Classic Jazz. In 2016 won hij de
“Keeper of the Flame” award voor zijn
vele activiteiten, waarbij hij o.a. als
performer en bandleider de Jazz zo
boeiend over het voetlicht brengt. Ook
zijn rol als muzikaal directeur van
spraakmakende workshops heeft hierbij
een rol gespeeld. In zijn klarinetspel werd
Frank geïnspireerd door grootheden in de
Classic Jazz als Barney Bigard, George
Lewis en Edmund Hall. Zijn saxofoonspel
demonstreert een kleurrijke variatie van
invloeden geënt op het spel van
Jazzgiganten als Coleman Hawkins,
Johnny Hodges en Stan Getz,
uiteenlopend van New Orleans tot Bebop.

Jazztoppers naar Heerlen
Het jazzseizoen 2018-2019 van Jazzclub
Zuid-Limburg wordt geopend door het
Frank Roberscheuten Hiptett
International. Met deze band, die bestaat

De Amerikaanse vocaliste Shaunette
Hildabrand zal met haar inbreng

bijzondere kleur aan het concert geven.
De zangeres, die zowel in het klassieke als
ook in het jazz genre actief is, heeft een
gedegen reputatie opgebouwd bij publiek
en collega muzikanten. Ze heeft,
aanvankelijk in de stijl van Billy Holiday,
een groot repertoire opgebouwd, maar dat
is ze gaandeweg gaan uitvoeren in een
eigen stijl.
Op piano laat Olaf Polziehn (D) ons
genieten van zijn virtuoze spel. Zijn
opleiding tot jazzpianist genoot hij in
Keulen. Tegelijkertijd was hij pianist bij het
Bundesjazzorchester. Olaf speelde met
diverse gerenommeerde jazzgrootheden
en is momenteel ook docent (professor)
jazzpiano aan de “Universität für Musik
und darstellende Kunst Graz”.
Edwin Corzilius is bassist van dienst. De
in 1950 in Amsterdam geboren Edwin Corzilius ging als 17-jarige naar Duitsland om
in nachtclubs te spelen. 4 jaar later kwam
hij terug naar Nederland. Sindsdien heeft
hij met heel veel bekende Nederlandse
muzikanten samengewerkt. In zijn inmiddels meer dan 50-jarige carrière heeft hij
zijn medespelers perfect leren aanvoelen.
De laatste, maar zeker niet de minste, die
we hier kort voorstellen is Frits Landesbergen. Op 12-jarige begon hij te drummen. Als 18-jarige ging hij piano spelen.
Op het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam ontdekt hij tijdens zijn studie
slagwerk de vibrafoon; het instrument dat
wat techniek betreft een compromis is tussen drumstel en piano. Naast slagwerker
en vibrafonist is Frits ook arrangeur en
producent. Tevens is hij in die disciplines,
die hij op het podium uitvoert, docent aan
het conservatorium te Den Haag. Op meer
dan 100 albums leverde hij een muzikale
bijdrage.
Op zondag 7 oktober van 14.00 tot 17.00
uur kunt u erbij zijn in Auberge De
Rousch, Kloosterkensweg 17, 6419 PJ
Heerlen, als deze musici de Classic Jazz,
waarmee ze zo vergroeid zijn, opvoeren.
Jazz in de regio.
Zat 13-10
The N.O. Train Jazzband
Zon 14-10
New Orleans Jazzband of Cologne
Zat 20-10
Euregio Jazz Festival

Entree: Reguliere bezoeker € 15,-, Donateurs - Vrienden van Jazzclub Zuid-Limburg
- € 10,-, Jeugd (onder 23 jaar) € 7,50.
Suggestie….
Onlangs werd ik gebeld door een zeer
vriendelijke mevrouw (zelf donateur) die
graag een jazzabonnement wilde bestellen
om cadeau te doen als verjaardagsgeschenk aan goede vrienden. Prachtig idee
en natuurlijk kunnen wij dat verzorgen.
Dank u namens de Jazzclub en proficiat.
Zit u ook wel eens met de vraag: waar
kunnen we iemand een plezier mee doen?
Misschien is dit dan een goed idee???
Jan.
Programma seizoen 2018 – 2019
07-10-2018 Frank Roberscheuten Hiptett
28-10-2018 Hot Pepper Jazz Band
25-11-2018 Trio Harry Kanters featering
Björn Ingelstam (swe) 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
2e Kerstconcert met Bigband Heerlen
Zondag 16 december van 15.00 tot 17.00
uur organiseren BigBand Heerlen en
Jazzclub Zuid-Limburg in Auberge De
Rousch een bijzonder kerstconcert.
Op het programma staan beroemde
kerstmelodieën die - anders dan anders op een jazzy, swingende manier vertolkt
worden.
De entree bedraagt slechts € 5,-!!!
De kaartverkoop start op zondag 7 oktober
bij het concert van Frank Roberscheuten
Hiptett.

Honky Tonk Dendermonde
Kurpark Terrassen Aachen
Jülich Centrum mit 5 Bands

20.30u
11.00u
20.00u

