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MEMBER OF EUREGIOJAZZ
De Phoenix Jazz Band
Ruim 20 jaar geleden nam Toon de Groote
het initiatief en ontstond de Phoenix.
Daarmee maakte hij, na tien jaar als
trombonist te hebben gespeeld in de Roof,
nu als pianist en leider, zijn comeback.

gevarieerd programma een heerlijke muzikale
zondagnamiddag.
Wij begroeten U graag op zondag 28 april om
14.00 uur in onze Jazzclub in Auberge de
Rousch.
Entreeprijs:
regulier € 15,00,
vriend van de jazzclub € 10,00,
jeugd (t/m 22 jaar) € 7,50.
Het concert kunt U afronden met een driegangen keuzemenu voor € 26,00.
Nieuw is de mogelijkheid om minder
uitgebreid te dineren en alleen voor een
hoofdgerecht te gaan. Kosten € 19,50
Meer info: https://jazzclubzuidlimburg.nl/
Resterend programma seizoen
2018-2019

Vele jaren en ontelbare optredens in
binnen- en buitenland verder presenteert
de Phoenix zich als een groep
gepassioneerde muzikanten. Zij hebben
hun ervaring samengebracht en gaan
daarbij, naast het vertrouwde New
Orleansrepertoire, met enige regelmaat op
zoek naar nummers die minder bekend zijn
en weinig of niet door andere bands
gespeeld worden.
Spirituals, marches, gospels, ballads en
blues worden afgewisseld met nummers uit
de swingjazzperiode en die worden alle
gebracht met een aanstekelijk
enthousiasme waarbij de liefhebber van
authentieke jazz zich goed voelt.
De 6 door de wol geverfde, op elkaar
ingespeelde, muzikanten met gezamenlijk ruim
200 jaar podiumervaring bezorgen U met een

28-04-2019 The Phoenix Jazzband
26-05-2019 The Revivalists
Aanvangstijd van de concerten steeds
zondag 14.00 uur in Auberge de Rousch.
Zaal open vanaf 13.00 uur.
23-06-2019 Buitengewoon concert. Zie
verderop in deze nieuwsbrief.
TERUGBLIK op de
Willie Ashman Original Jazz Band
De band begon haar optreden met een
“inkom-march”. Dat kan niet elke band,
want om eventueel de piano mee te
slepen valt niet mee. Vooraf zagen, en
hoorden we dat de Sousafoon door Luuk
Jellema gestemd werd. Tenminste zo leek

het, maar ja, er zitten geen stemknoppen
aan zo’n apparaat, dus het zal wel een
soort warmblazen geweest zijn.

Petite fleur is altijd goed. Zeker nu, waar
de klarinettist, Wim Vreeburg, bijzondere
warme klanken liet horen. Heel goed!!
Even later bij “some of these days” werd
weer een vocale bijdrage geleverd. Het
klonk ons in de oren alsof Balou de beer uit
Jungle book aan het vertellen was. (Een
alter ego van Rob ten Zeldam?) Heel leuk
in elk geval. In het laatste nummer dat mij
Zuid-Amerikaans aandeed, werd het zeer
uitbundig. Dat werd nog versterkt door een
daverende drumsolo. Graag tot spoedig
weerziens!

In de zaal was voor deze gelegenheid het
gordijn weggelaten. Dat maakte de zaal
veel vriendelijker. Houden zo, lijkt me.
Zeker als de opkomst behoorlijk is, zoals
nu, want ondanks het goede weer waren
er toch een flink aantal toehoorders.
Zoals gebruikelijk werden we weer verblijd
met 3 sets. In de eerste set hoorden we
de evergreen “Margie”. Altijd leuk zo’n
oude bekende! Op zeker moment werd het
washboard tevoorschijn gehaald. De
drummer, Louis van der Heiden, haalde
enkele goocheltrucs uit met het
instrument, teneinde het omgehangen te
krijgen, maar daar kreeg hij geen
voldoende voor. Wel voor het gebruik even
later. Verbazend hoe je uit zo’n, toch vrij
simpel instrument, heel treffende geluiden
kunt produceren. Heel knap!
In de tweede set dacht de band dat het
publiek in slaap gesukkeld was. Want bij
de start van het derde nummer
veroorzaakte de drummer een ontploffing,
waardoor iedereen weer vol bij de les was.
Bij Sweet Georgia Brown werd weer
gezongen. Op zich niks mis mee, alleen
dachten wij dat de zanger een
vadercomplex moest hebben, gezien het
herhaaldelijke “pa, pa, pa, pa”.
In de derde set ging alles van een leien
dakje. “It’s a sin to tell a lie” moet een
stuk zijn dat aan onze politici is
opgedragen. Alleen snappen die het niet.

JD

MICHAEL BUBLÉ-CONCERT
MET GERALT VAN GEMERT
& BIGBAND HEERLEN
!

Zondag 23 juni vanaf 15.00 uur is er in
de grote zaal van Auberge de Rousch
(Heerlen) een fantastisch Michael Bublé tribute-concert.
Het concert wordt georganiseerd door de
Bigband Heerlen i.s.m. de Jazzclub ZuidLimburg. De entree bedraagt € 9,-.
De voorverkoop hiervoor start bij het concert van De Phoenix Jazzband 28 april a.s.
Zie ook:
Bigband Heerlen
Jazzclub Zuid-Limburg of
Auberge de Rousch

Jazz in de regio:
Zon 19-05
Zon 26-05

Gumbo Jazzband
The Revivalists

Café de Pieter Maastricht
Auberge de Rousch Heerlen

15.00u
14.00u

