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MEMBER OF EUREGIOJAZZ
The Revivalists
Terwijl ze het publiek overal uit hun dak doen
gaan, veroveren de Nederlandse Revivalists in
snel tempo de faam een der meest gewilde
rootsjazz-groepen van onze tijd te zijn. Hun
unieke stijl en groove, stevig geworteld in vintage
blues, jazz en gospel uit het diepe zuiden van de
Verenigde Staten en de stad New Orleans, trekt
je van je stoel en zorgt ervoor dat je begint te
bewegen!

evenementen zoals Smokey Feet. In
Amsterdam en Radio Modern in Brussel.
Wij begroeten U graag op zondag 26 mei
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/
Programma seizoen 2019-2020

De hoornsectie bestaat uit twee van de beste
solisten van Europa. Beiden hebben
meerdere malen een bijdrage geleverd aan
het werk van erkende toppers uit het vak,
De ritmesectie is bekend geworden vanwege
het vasthouden van een superstrak
tempo. Voeg hier hun jeugdige energie en
vuur aan toe en … nou, luister gewoon!
De band, gevestigd in Amsterdam, heeft
gespeeld op de meeste grote traditionele
jazzfestivals en -clubs in Europa, zoals o.a.
het Riverboat Jazzfestival in Silkeborg,
Denemarken; Sildajazz in Haugesund,
Noorwegen en Davos in Zwitserland.
Ook hebben ze een reputatie opgebouwd als
danceband; spelen voor swingdansers op

Hier zijn door onze programmeur Hans
Jegerings al flinke slagen gemaakt.
Het programma, tot eind 2019,
presenteren wij bij het concert van de
Revivalist op 26 mei in een nieuwe folder.
In de afsluitende nieuwsbrief van dit
seizoen, in juni, kunnen wij vrijwel zeker
de rest van het programma van komend
seizoen publiceren.
De Phoenix Jazzband 28 april j.l.
De band bezorgde ons weer een zeer
aangename middag. Toon de Groote, als
bandleider en woordvoerder begon er al
mee, het publiek te complimenteren.
Allemaal nog zo jong, stelde hij vast. Tja,
of hij alleen de serveersters zag, of dat ik
aan een bril toe ben, ik weet het niet. In
ieder geval startte de band met Yearning,

wat me bekend voorkwam. Alsof we
nog steeds in 2013 in het Casino zaten,
waar de band de vorige keer optrad.
Weliswaar is de samenstelling van de band
wat aangepast, maar de sound is nog altijd dezelfde.

toch nog wat meer schwung aan zo’n
middag. In de derde set kwamen enkele
oude bekenden voorbij. Amazing Grace
doet natuurlijk wat triest aan, maar in een
originele instrumentale versie is het toch
een mooi stukje muziek. Even later was
het weer wat profaner, toen het bekende
“Love me tender” gezongen werd door
Elvis Goossen. En de uitsmijter “Over the
waves” is een klassieker ten voeten uit.
Hopelijk hoeven we geen 6 jaar te wachten
voor deze band weer eens op ons podium
staat.
JD

MICHAEL BUBLÉ-CONCERT
Met een aangename afwisseling, hield de
band er de spanning wel in. In de tweede
set werd “The ladies of Calcutta” gespeeld.
Dat klonk me bekend in de oren, want ooit
zong Vicco Toriani dit als Duitse Schlager.
Maar het nu gehoorde origineel was
minstens zo aardig. De wonderbaarlijke
schone meisjes van Calcutta stapten
nadrukkelijk door de zaal. De pianist was
er eventjes helemaal van in de war, maar
herkreeg zich alweer snel! Het nummer
ervoor was ook erg grappig. “It happened
on a beach”, waarin bezongen werd hoe hij
op een ver strand een fantastisch meisje
trof, dat bij nader inzien z’n buurmeisje
was. Een compliment overigens voor de
zanger, Tom Goossen, die een aangename
jazz-stem heeft. Bovendien zong hij ook
nog eens goed verstaanbaar. Dat is
bepaald niet altijd het geval. Dan werd er
reclame gemaakt voor Heineken. Dat vond
ik wat minder op z’n plaats, in een
Limburgse omgeving, waar we heel wat
bieren hebben, die bepaald niet voor
Heineken onder doen. Maar ja, als je voor
elke keer dat je het zingt $ 1000 zou
krijgen, tja, dan . . .
De band speelde in elk geval zeer
aanstekelijk, want voor het eerst sinds
lang werd er warempel gedanst. Dat geeft

Jazz in de regio:
Vrij 24-05
Lazy River Jazz Club
Zon 26-05
The Revivalists
Zon 15-06
Gumbo Jazzband

MET GERALT VAN GEMERT
& BIGBAND HEERLEN
!

Zondag 23 juni is er van 15.00 tot
17.00 uur een fantastisch Michael
Bublé tribute-concert in de grote zaal
van Auberge de Rousch.
Het concert wordt georganiseerd door de
Bigband Heerlen i.s.m. de Jazzclub ZuidLimburg. Naast twee succesvolle Kerstconcerten van Bigband Heerlen en Jazzclub
Zuid-Limburg is dit een nieuw initiatief om
samen een leuk concert te organiseren.
De entree bedraagt € 9,-.
Op zondag 26 mei zullen kaarten voor dit
concert in voorverkoop beschikbaar zijn.
Zie ook:
Bigband Heerlen
Jazzclub Zuid-Limburg

New Orleans Night Owls
Auberge de Rousch Heerlen
Café de Pieter Maastricht

20.30u
14.00u
15.00u

