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De Sunset Swing Jazzband 
 

Weer een leuke middag, met afwisselende 
muziek. Zes musici van formaat! Als je 

dat letterlijk neemt, viel op dat Wouter 
Nouwens zijn buikje had overgedaan aan 

Carlo van Bijsterveld. Nu maakte dat voor 
het spel van Wouter weinig verschil, die 
vond ik altijd al goed. Ook nu weer, de 

beste banjospeler van Europa!!! Hoewel 
banjo was het niet echt, geloof ik. Later, 

toen de bandleden hun instrumenten 
voorstelden (wel grappig!) kregen we een 
college over de banjo, c q de gitaar. Een 

gitaar met 4 snaren kan blijkbaar als een 
banjo bespeeld worden. 

 

 
 
 Het nummer “running wild”, werd 

gezongen door Carlo. De tekst was van 
een ontroerende eenvoud! In het 

volgende nummer werd het publiek 
gevraagd mee te zingen, maar het bleef 
stil. Of “boog-it” te lastig was, wie zal het 

zeggen. Ook even later, toen werd 
aangegeven dat er gedanst kon worden, 

mits je vlotte schoenen aan had, bleef het  
stil. Blijkbaar had niemand vlotte  

 
Willie Ashman Original Jazz Band 
 

Deze Band is meer dan 30 jaar een begrip 
in de Europese traditionele jazzwereld. 

Vooral omdat deze Band een zeer 
afwisselend en boeiend programma brengt. 

Het gaat van New Orleans, via Ballads, 
Gospels, Blues en Dixie naar Swing. Vaak 
wordt er driestemmig gezongen en 

sommige leden zingen eigen nummers. 
 

 
 

De Band heeft in diverse landen met veel 
succes opgetreden en natuurlijk op vele 
jazzfestivals en in jazzclubs door heel 

Nederland. Hun kenmerk zijn de 
hemelsblauwe vesten, maar ze kunnen ook 

in smoking optreden. De diversiteit 
waarmee de Band de toon zet, maakt hun 
originaliteit waar. 

Zondag 31 maart 2019 zal de Willie 
Ashman Original Jazz Band in Auberge de 

Rousch voor een swingende middag 
zorgen. 
 

Meer informatie over deze Band is te 
vinden op www.willieashman.nl of 

www.jazzclubzuidlimburg.nl 
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Jazz in de regio: 

Zon 17-03 Silvan Zingg &Verjazz Combo Lazy River Jazzclub Gent   15.00u 

Zon 24-03 Gumbo Jazzband   Café de Pieter Maastricht   16.00u 

Zon 28-04 The Phoenix Jazzband  Auberge de Rousch Heerlen   14.00u 

 

 

schoenen bij zich. In set twee kwamen ook 
weer de nodige afwisselende nummers van 

het podium. Onder meer hoorden we 
“Sweet Lorraine”. Dat werd zo innig ge-
speeld, dat ik het jammer vond dat de 

blauwogige Lorraine niet op het podium 
zat. Aan het einde van set twee werden de 

instrumenten voorgesteld. Daarbij bleek 
dat er verschillende aardig bejaarde in-
strumenten bij waren. Alleen de bas was 

minder bijzonder. Tenminste dat wilde 
Bart Goosen ons doen geloven, toen hij 

zei, “mijn instrument komt van de Action”. 
Dat was natuurlijk niet zo, want het kwam 
uit een eerste klas fabriek in Tsjechië. In 

set 3 was het, zoals wel vaker, het mooist. 
De band is dan goed op temperatuur, het-

geen het spel ten goede komt. Stardust, 
met bijzondere inzet van Tom Callens, 

vond ik erg goed. En even later “On the 
Sunny side of the street”, begon de zon 
zowaar in de zaal te schijnen. Er volgde 

nog een nummer, met een onuitsprekelijke 
naam. Carlo zong het en naar mijn idee 

bedacht hij er zomaar 3 klinkers bij!       
Geniaal. 

 

Resterend programma seizoen 
 

2018-2019 
 
31-03-2019 Willie Ashman Original JB  

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

 
23-06-2019 Bigband Heerlen 
 

Aanvangstijd van de concerten steeds 
zondag 14.00 uur in Auberge de Rousch.  

Zaal open vanaf 13.00 uur. 
 
In de flyer staat dat het concert van 

de PHOENIX JAZZBAND op zondag 28 
april a.s. om 15.00 uur begint. Dit 

moet 14.00 uur zijn. Zaal open vanaf 
13.00 uur. 
 

 

MICHAEL BUBLÉ-CONCERT 

MET GERALT VAN GEMERT   

& BIGBAND HEERLEN 

! 

Zondag 23 juni is er vanaf 1500 uur in 

de grote zaal van Auberge de Rousch 

(Heerlen) een fantastisch tribute con-

cert aan Michael Bublé. 

Geralt van Gemert en BigBand Heerlen zijn 

hoteldebotel van de muziek van Bublé. Tij-

dens het concert spelen ze met veel passie 

de grootste hits, maar ook een aantal min-

der bekende nummers van de beroemde 

Canadese zanger.   

Dankzij de setting ‘zang & bigband’ is Mi-

chael Bublé in de beginjaren 2000 doorge-

broken bij het grote publiek. Het is dan ook 

deze combinatie waarmee Bublé zijn groot-

ste successen scoort en wereldwijd uitver-

kochte zalen en stadions trekt. 

De tribute wordt georganiseerd door de 

Bigband Heerlen i.s.m. de Jazzclub Zuid-

Limburg. De entree is € 9,- en Auberge de 

Rousch serveert aansluitend aan het con-

cert een heerlijk menu tegen een sterk ge-

reduceerd tarief (vrijblijvend). 

Zie ook: 

Bigband Heerlen 

Jazzclub Zuid-Limburg of 

Auberge de Rousch 
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