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MEMBER OF EUREGIOJAZZ
Hot Pepper Jazzband uit Bonn in
Auberge de Rousch
De band speelt vanaf 1989 in een praktisch
ongewijzigde bezetting, die geëigend is
voor de Chicago Jazz, zoals o.a.
jazzfenomenen Jelly Roll Morton, Louis
Amstrong, Bix Beiderbecke en Duke
Ellington die presenteerden.
Een sterke ritmegroep bestaande uit tuba,
banjo en piano kenmerkt de groep.
Zowel nationaal als internationaal is het
een formatie die succesvol en uitermate
geschikt is voor jazzclubs met traditionele
inslag. Zij zorgen voor een heerlijke
jazzmiddag.

De bezetting bij het optreden in onze club
is:
R. Goetzendorf, leider, kornet, trompet en
vocals.
W. Liebman, trombone.
P. Torres, sopraan, alt en tenor sax.
U. Heler, banjo.
A. Bergman, piano.
G. Otto, tuba.
Wij begroeten U graag op zondag 28
oktober in onze Jazzclub Zuid Limburg
in Auberge de Rousch vanaf 14.00 uur.
Entreeprijs € 15,00, Vriend van de Jazzclub
€ 10,00. Jeugd € 7,50 (t/m 22 jaar)
Verdere info: www.jazzclubzuidlimburg.nl

Een goed begin is het halve werk.
Maar wat is dan een uitstekend begin?
Niet het hele werk, hoop ik, want dan
krijgen we de rest van het seizoen niets
meer! Gelukkig doet het programma heel
anders vermoeden. Maar Frank
Roberscheuten met zijn hiptett was
domweg heel speciaal.

In elk geval deden Frank en zijn
kompanen prima werk. Na het tweede
nummer, dat een potpourri van Jerome
Kern inhield, kwam Shaunette Hildabrand
op het podium. Toen pas viel mij op, dat
het podium nog altijd niet bijzonder
verlicht is. Gelukkig konden we haar wel
prima horen, en dat was bij het tweede
nummer, waar een nachtegaal aan te pas
kwam, heel bijzonder. Je kon in de zaal
een speld horen vallen, iets dat zich nog
vaker herhaalde.
Frits Landesbergen speelde als laatste
stuk van de eerste set een drumsolo.
Meer dan de moeite waard. Op zeker
moment, drumde hij met zijn handen. Die
gingen met de lichtsnelheid heen en weer.
Een wonder dat hij daarmee niet in de
knoop raakte! Mijn wederhelft nam het
op, en stuurde het naar onze kleinzoon,
Damyan van 10 jaar, die het drummen
ook ontdekt lijkt te hebben. Een
enthousiaste reactie tot gevolg!

In de tweede set, vertelde Shaunette het
een en ander over Billie Holiday. Door onder meer het “partner-hoppen” van haar
moeder wist ze op zeker moment zelf niet
meer hoe ze heette. Door haar voorkomen
en optreden is haar uiteindelijk de naam
toebedeeld, waar ze bekend, zeg maar beroemd, mee geworden is.
Set 2 werd door Shaunette afgerond met
“what a little moonlight can do”. Dat de
zon nog volop scheen, maakte het moeilijk
om helemaal in de stemming te komen.
Maar Shaunette kreeg toch een zekere sereniteit voor elkaar.
Set 3 werd gestart met een pianosolo door
Olaf Polziehn. Hoewel hij later ook nog
vertelde hoe het stuk heette, is mij dat
ontgaan. Tijdens zijn (fenomenale)) spel
zat ik me af te vragen wie dit enigszins
dromerige stuk had gemaakt. Ik kwam tot
de (onjuiste) conclusie dat het wel van
Claude Debussy kon zijn, die het in een
jazzy bui had geschreven.
Later in deze set zong Shaunette, en
speelde Frank een wonderbaarlijk duet.
Heel leuk te horen hoe stem en sax elkaar
kunnen versterken. De laatste set werd
erg toepasselijk afgesloten met ’s Wonderfull. En dat was deze middag heel zeker!
Het neusje van de zalm!
Een toehoorder.

Meer info over het concert en het jazzmenu
op www.jazzclubzuidlimburg.nl of
www.bigbandheerlen.nl of
www.derousch.nl.

Dit festival wordt georganiseerd door Jazzclub Jülich in samenwerking met Jazzclub
Zuid-Limburg en de jazzclubs van Aken en
Vaals.
In een vijftal locaties in het centrum van
Jülich spelen jazzbands die door de deelnemende jazzclubs geplaatst zijn.
In Cafe Extrablatt Jülich, Düsseldorfer Str.
1, 52428 Jülich speelt voor onze jazzclub
de Barrelhouse Jazzband NL.
De entree voor het festival bedraagt € 10,en daarvoor kan de bezoeker van één,
meerdere, of alle bands genieten.
Het jazzspektakel eindigt om 23.00 uur
Op onze site www.jazzclubzuidlimburg.nl
vindt u onder de knop EUREGIOJAZZ meer
informatie, waaronder ook informatie over
de Euregio als één streek.
Jammer genoeg hebben we niet genoeg
reserveringen ontvangen, om een busreis
te kunnen organiseren naar het festival
met vooraf een bezoek aan de Zitadelle.
Programma seizoen 2018 – 2019

Swinging Xmas 2018
wordt genieten geblazen en ook nog in de
geweldige ambiance van Auberge De
Rousch in kerstsfeer.
Bezoekers kunnen het unieke muzikale
kerstuitstapje aansluitend bekronen met
een culinair 3-gangen keuzemenu voor
een gereduceerd tarief van € 24,50. De
entree is slechts € 5,- (!)

28-10-2018 Hot Pepper Jazz Band
25-11-2018 Trio Harry Kanters featuring
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

Jazz in de regio.
Zon 14-10
Gumbo Jazz Band
Café ’t Pothuisk, het Bat 1, Maastricht
Zon 14-10
New Orleans Jazzband of Cologne Kurpark Terrassen te Aachen
Zat 20-10
Gumbo Jazz Band
Bernaards Danscenter \brusselsestrat 97
Zat 20-10
Euregio Jazz Festival
Jü;ich. 5 Bands in 5 Kneipen

16.00u
11,00u
20.00u
20.00u

