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MEMBER OF EUREGIOJAZZ
Trio Harry Kanters featuring Björn
Ingelstam (S) en Peter Verhas (B)
Eind november, tijdens Heerlen Jazzt, komt
het Trio Harry Kanters naar Jazzclub ZuidLimburg in Auberge De Rousch te Heerlen.

Harry Kanters is een virtuoze pianist in
de diverse stijlen van de traditionele Jazz.
Zijn specialisme omvat Ragtime, New
Orleans, Stride, Swing en vroege Bebop.
Tegenwoordig is Harry zeer actief als
professioneel freelance pianist die, mede
door zijn omvangrijke repertoire, een
veelgevraagd gastsolist is bij uiteenlopende
bands en grote populariteit geniet bij ‘All
Star’ bezettingen.
Bassist in het Trio is Bart Wouters
(vervanger van Karel Algoed). Naast alle
verantwoordelijkheden en taken als
voorzitter van het Breda Jazz Festival heeft
Bart gelukkig ook nog tijd om zijn
kwaliteiten als bassist te laten horen.
Natuurlijk met Jazz Connection en How
About Rita? waar hij zijn kwaliteiten als
bassist en zanger met het grootste gemak
combineert.

Frederik van den Berghe (B) is de
drummer van de groep. Hij zou het liefst
elke dag New Orleans Jazz spelen, omdat
het voor hem een combinatie is van alle
mogelijke ‘moderne’ stijlen: pop, punk,
rhythm ‘n’ blues, rock ‘n’ rol… Zijn passie:
Rhythm ‘n’ Blues met New Orleans
invloeden en Chicago Blues.
Op het fundament, dat door
bovengenoemd trio wordt gelegd, bouwt
Harry Kanters de groep verder uit met
internationale artiesten.
Rietblazer Peter Verhas (B) is leider van
diverse bands; van duo tot sextet. Daarin
wordt een breed scala van muziekstijlen
uitgevoerd; van New Orleans, Dixieland,
Swing, Bossa Nova, tot Soft Jazz en Funk.
De Zweedse trompettist Björn
Ingelstam is dé verrassing van de band.
Ondanks zijn jonge leeftijd heeft hij, met
zijn krachtige geluid en unieke expressie,
naam gemaakt in de Europese Classic
Jazz scene. Als solist toert hij met zijn
eigen groepen de wereld rond en wordt,
behalve als trompettist, ook als vocalist
zeer gewaardeerd. Jazzclub Zuid-Limburg
is trots op deze formatie en we hopen dat
door bovenstaande informatie uw
interesse gewekt is en u zondag 25
november a.s. om 14.00 uur Auberge De
Rousch bezoekt, om er te gaan genieten
van deze toppers.
Het concert vindt deze keer plaats in de
graanschuur, een zaal op de eerste
verdieping, bereikbaar via trap of lift.
Entree: reguliere bezoekers: € 15,-;
donateurs - vrienden van de jazzclub - €
10,-; jeugd (t/m 22 jaar) € 7,50.

Heerlen Jazz’t in 2018
nu al weer een 11e editie

Bedankt
vrienden van de Jazzclub

Bij ontvangst van deze nieuwsbrief vindt
inmiddels alweer de 11e editie van Heerlen
Jazz’t plaats in de maand november.
De naam - Heerlen Jazz’t - is ontsproten
tijdens een bijeenkomst van leden van de
Stichting Heerlen Jazz en de Stichting ‘Oude Stijl’ Jazzclub Zuid-Limburg (onze Jazzclub Zuid-Limburg dus)
Als we het nu over Heerlen Jazz’t hebben
wordt dit vaak verward met de Stichting
Heerlen Jazz.
Leden van beide jazzclubs dachten samen
met de toenmalige directeur van de Heerlense Muziekschool na, hoe beide Stichtingen in Heerlen meer aandacht voor jazz in
algemene zin zouden kunnen genereren.
De directeur van de Muziekschool, ook
deelnemer aan de brainstormgroep, benaderde met een gezamenlijk uitgedacht
concept de toenmalige wethouder van cultuur Pé Diederen. Deze vond het een zo’n
geweldig idee dat hij het risico nam om
onmiddellijk een subsidie toe te zeggen.
Politiek ongebruikelijk maar zo was Heerlen Jazz’t geboren. Door toezegging van
een flink bedrag, waarvoor de gemeente
garant zou staan, konden zij meteen aan
de slag gaan.
Ondanks dat we het een goed concept
vonden en vinden, hebben wij ons daarna
uit de organisatie van Heerlen Jazz’t teruggetrokken, mede omdat we ervoeren
dat verhoudingsgewijs ruim meer aandacht uitging naar de modernere jazz. Enkele jaren later zelfs ook naar wereldmuziek.
Maar onze jazzclub is toch blij dat ze aan
de wieg heeft gestaan van een van de nu
meest toonaangevende evenementen in
Heerlen. De hele maand november vinden
er in Heerlen op diverse plaatsen concerten plaats. Inmiddels speelt Parkstadtheater Heerlen een grote rol in de organisatie
van dit jaarlijkse evenement en vinden
daar de belangrijkste uitvoeringen plaats.

Het laatste JAZZCONCERT van dit jaar
staat weer voor de deur.
Wij danken alle jazzvrienden/donateurs
voor hun donatie en het bezoeken van de
geboden concerten in Auberge de Rousch.
Hierdoor zijn wij in staat u een goed programma te bieden. Het programma wordt
uitgedacht en samengesteld door Hans. Hij
besteedt daar erg veel tijd en kennis aan.
Gelukkig dat wij hem hebben. Hans bedankt voor je inzet.
En dan die dames aan de kassa. Geheel op
vrijwillige basis op zondagmiddag en dat
met veel vriendelijkheid. Wij hopen nog
vaak een beroep op hen te mogen doen.
Iedereen die meewerkt aan het welslagen
van onze organisatie/concerten, website,
administratie, nieuwsbrieven, persberichten en recensies onze hartelijke dank.
Tot slot vinden wij dat wij enthousiast en
vrolijk publiek hebben en dat vinden wij
geweldig.
Het Bestuur.

Jazz in de regio.
Zon 18 nov Gumbo Jazzband
vrig 16 nov Dreamboat Ramblers
Zon 25 nov Trio Harry Kanters met gasten

Swinging Xmas 2018
wordt genieten geblazen en ook nog in de
geweldige ambiance van Auberge De
Rousch. Bezoekers kunnen het unieke muzikale kerstuitstapje aansluitend bekronen
met een culinair 3-gangen jazzmenu voor
een gereduceerd tarief van € 24,50. De entree is slechts (!) € 5,-. Toegangskaarten
zijn reeds te koop tijdens het aanstaande concert. Meer info over het concert en het jazzmenu op:
www.bigbandheerlen.nl of
www.jazzclubzuidlimburg.nl of
www.derousch.nl of de respectievelijke
facebook pagina's.

Café de Pieter. Pieterstraat Maastricht
Kurpark Terrassen, Aachen
Auberge de Rousch, Heerlen

15.00 u
20,00 u
14.00 u

