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combinatie van instrumentale bezetting 
en meerstemmige vocalen. De ritmesectie 
zorgt voor een stuwende ondergrond voor 

de frivole klanken van zang en blazers. 
 Het repertoire is samengesteld uit diverse 

jazz-stijlen die in de jaren zestig hoogtij 
vierden en nog steeds een grote 

belangstelling kennen: New Orleans Jazz, 
Dixieland, Skiffle, Blues, Latin en Bebop. 
De Savoy Jazzmen weet de oorsprong van 

de melodieën krachtig weer te geven en in 
te kleuren met improvisaties en eigen 

arrangementen. Dit is kenmerkend voor 
deze feestelijke en vrolijke stijl van 
muziek, waarbij je onmogelijk stil kunt 

blijven zitten. 
 De band speelt op professioneel niveau 

en verzorgt optredens in jazzclubs, op 
festivals, bij bedrijven, op feesten voor 
particulieren en was op radio en tv. Er zijn 

drie cd’s, zeven lp’s en diverse singles en 
ep’s uitgebracht. 

De Savoy Jazzmen brengt zijn 
aanstekelijke muziek inmiddels al 55 jaar 
over het voetlicht. Dit alles onder het 

motto ‘Happy Sound, Happy People !’ 
Wij begroeten U graag op zondag 20 

januari in  onze Jazzclub  in Auberge de 
Rousch. Entreeprijs regulier € 15,00, 
vriend van de jazzclub € 10,00, jeugd 

(t/m/ 22 jaar) € 7,50. 
 

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 
Aanvangstijd van de concerten steeds 

zondag 14.00 uur in Auberge de Rousch.  
 

Vrienden van de Jazzclub 
 
Het was weer veel kabaal, vuur en rook, 

toen 2018 afscheid nam en plaats maakte 
voor 2019. Het past ons u allen, namens 

het bestuur van de Jazzclub, een gezond 
en voorspoedig Nieuwjaar toe te wensen, 

versierd en opgeluisterd met veel goede 
jazzmuziek. 
 

Savoy Jazzmen 
 

In de herfst van 1962 wordt de Savoy 
Jazzmen opgericht door klarinettist Huub 
Princen. De Eindhovense band speelt 

aanvankelijk een stijl die men een mix van 
New Orleans en Dixieland noemt. Na 

enkele jaren ontstaat een lichtere Engelse 
interpretatie. Insiders herkennen direct 
invloeden van de vier grote B’s: Chris 

Barber, Kenny Ball, Acker Bilk en Papa Bue. 
 Later wordt daar het idioom van Louis 

Armstrong, Louis Prima en andere 
Amerikaanse grootheden aan toegevoegd. 
Verder onderscheidt de band zich door een 

groot aantal gezongen nummers in het 
repertoire op te nemen. Hiermee is de 

basis voor de nog altijd zeer herkenbare 
Savoy Sound gelegd. 
 

 
 
Die sound wordt bepaald door de 
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Jazz in de regio. 

Zon 27-01 Barrelhouse Jazzband  Kurpark Terrassen Aachen  11.00u 

Vrij 01-02 Bluesaders    Kurpark Terrassen Aachen  20.00u 

Zat 02-02. Frog & Herri (USA, N.O.  Honky Tonk Dendermonde   20.30u 

 

 

 

In memoriam Pierre Claessens 

 
Via de nieuwsbrief van de Honky Tonk 

Jazzclub uit Dendermonde vernamen wij 
het overlijden van 
 

 
 

Pierre “Pitou” Claessens, 

 
klarinettist en leider van The N. O. Roof 
Jazzmen uit België. Pierre met zijn orkest 

waren graag geziene gasten. Hij verzorgde 
tussen 1988 en 2018 liefst 9 concerten in 

onze Jazzclub.  
Op 28 februari 2016 mochten wij in onze 

jazzclub Zuid-Limburg nog genieten van 
zijn buitengewone muzikale gave.  
Dank u wel Pierre. 

Wij willen graag onze condoleance aanbie-
den aan zijn familie en zijn collegae van 

het orkest The N.O. Roof Jazzmen. 
 
 

 
 

APPELTAARTMATINEE 
 

KWARTET ANTOINE TROMMELEN 
 
Zondag 10 februari a.s. om 12.00 uur 

in de kleine zaal van het Parkstad 
Limburg Theater Kerkrade (voorheen 

Wijngrachttheater). 
 
In deze editie van de Jazzclub Zuid-

Limburg ziet u vier internationale mu-
sici op het podium: saxofonist Antoine 

Trommelen, pianist Uwe Rössler bas-

sist Bart Wouters en drummer Frede-
rik van den Berghe. Los van elkaar 

stonden ze met de grootste solisten op 
nagenoeg alle bekende jazzfestivals, 
samen zorgen ze voor muzikaal vuur-

werk in Theater Kerkrade. 
 

De entreeprijs bedraagt € 12,00 voor con-
cert inclusief een kop koffie met appeltaart. 
Leden/vrienden van de jazzclub ontvangen 

op vertoon van hun ledenpas een korting 
van 30 %. 

 
De duur van het concert is 2 x 45 minuten 
met pauze. 

 
Adres: 

Theaterplein 30 
6461 DR Kerkrade 

Parkeren bij het theater. Op zondag gratis. 
 

Antoine Trommelen (sopraan-, alt- en 

tenorsaxofoon) is autodidact en geniet in-
ternationale bekendheid als musicus in de 

dixieland-, swing- en mainstreammuziek. 
Hij is leider van diverse (jazz) bands, heeft 
verschillende (solisten)prijzen gewonnen 

en heeft met talloze internationale jazzso-
listen op nagenoeg alle bekende jazzfesti-

vals opgetreden, inclusief het North Sea 
Jazz Festival. 
Bart Wouters (bas) is ook al zo’n veel ge-

vraagde muzikant! Met zijn eigen band 
Jazz Connection heeft hij alle hoeken van 

de wereld bezocht! 
Uwe Rössler (piano) is een zeer veelzijdig 
kunstenaar. Zijn repertoire gaat van klas-

siek tot jazz. Op humoristische wijze geeft 
hij het publiek een inkijk in zijn spel met 

de toetsen. 
Frederik Van den Berghe, drummer pur 
sang die de mosterd haalde in – zoals hij 

het zelf zegt: “de oude stijl en meer be-
paald in de New Orleans Jazz en Rhythm 

‘n’ Blues met New Orleans-invloeden en 
Chicago Blues. Echt mijn ding.” 
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