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Recensie Trio Harry Kanters featuring 
Björn Ingelstam en Peter Verhas 
 

Je hebt wel eens iets in je leven dat je 
kunt zeggen: “daar ben ik bij geweest”. 

Nu, voor mij was deze zondagmiddag zo’n 
moment. 

 
Vijf fantastische muzikanten waarvan een, 
een heel bescheiden trompettist uit 

Zweden: Björn Ingelstam. Ik hoorde 
“Chet Baker” niet alleen op trompet, maar 

ook de ingetogen zang van Chet, Miles 
Davis en Louis Armstrong; wat een genot 

om hiernaar te luisteren. 
Bart Wouters op bas zong ook zijn partij 
met de tune uit Tom en Jerry tekenfilms. 

Harry Kanters was al voorbereid op de 
Kerst met een vertaald kerstnummer uit 

Amerika: Frosty de sneeuwpop en om 
toch in de kerstsfeer te blijven deed Björn 
nog een Zweeds kerstnummer in het 

zakje. Nu is mijn Zweeds niet optimaal, 
maar ik vond het wel heel mooi met de 

trompet solo die daarbij hoorde. Het ene 
nummer nog mooier dan het andere: 
Autumn leaves – Sweet Lorraine- Blue 

Skys. Ik heb beslist wat nummers 
vergeten, maar genoten des te meer. 

Peter Verhas op sax en Frederick van den 
Berghe op drums droegen hun steentje op 
voortreffelijke wijze bij aan deze 

onvergetelijke middag. 
Een toehoorder. 

Vrienden van de Jazzclub 
 
Het kerstconcert op 16 december is weer 

succesvol verlopen, het jaar 2018 is bijna 
op. Big Band Heerlen i.s.m. Jazzclub Zuid- 

Limburg verzorgden, in een in kerstsfeer 
versierde zaal, een uitstekend programma 

waarin zij werden bijgestaan door de 
bekende zanger Eric Moonen. Een zeer 
geslaagde middag.  

Het talrijke publiek bedankte de artiesten 
met een staande ovatie. 

 
Het afgelopen jaar was voor de Jazzclub 
een goed jaar. Mooie concerten en vooral 

enthousiaste bezoekers. 
 

Het bestuur werd versterkt door toetreden 
van de heer en mevrouw Italie. 
Wij hopen u allen weer vaak te mogen 

ontmoeten in 2019 in de Rousch vanaf 20 
januari 

Wij wensen u 
 

 
 

Resterend programma 2018-2019 
 
20-01-2019 Savoy Jazzmen 

24-02-2019 Sunset Swing 
31-03-2019 Willie Ashman Original JB  

28-04-2019 The Phoenix Jazzband 
26-05-2019 The Revivalists 
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