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MEMBER OF EUREGIOJAZZ
Secretaris van het eerste uur
Jan Renders, onze secretaris, heeft om
gezondheidsredenen per 1 juni j.l. zijn
werkzaamheden voor de Jazzclub moeten
beëindigen.
Sinds de oprichting in 1981 vervulde Jan
(ruim 37 jaar!) met grote nauwgezetheid
die functie. Zijn passie voor de New
Orleansjazz heeft er ongetwijfeld toe
bijgedragen, dat hij daar zoveel energie in
kon steken. Maar, ook de steun van zijn
echtgenote Miep, waarmee hij zijn liefde
voor de jazzmuziek deelde, heeft hem daar
zeker bij geholpen.
Wij hopen dat Jan en Miep nog vaak van
onze concerten komen genieten en wij met
hen kunnen praten over al het moois dat
de jazz en de club te bieden hebben.

nieuwsbrief een kleine financiële
vergoeding te vragen.
Michael Bublé-concert met Geralt van
Gemert & Bigband Heerlen

Contact per e-mail
Het e-mailadres van het secretariaat is per
heden: jazzclubzuidlimburg@gmail.com
Nieuwsbrief per post
Nog steeds stuurt de jazzclub een aantal
mensen de nieuwsbrief per post toe. Dit is
een behoorlijke kostenpost, waarvan we
denken dat die niet nodig is. Daarom doen
we een beroep op die mensen, die de
nieuwsbrief per post ontvangen en toch
over een e-mailadres beschikken, ons dit
adres mede te delen.
Met uw persoonsgegevens gaan wij zeer
zorgvuldig om. Op onze website kunt u ons
Privacy Statement inzien.
Het is het voornemen vanaf september a.s.
voor het per post sturen van de

Zondag 23 juni is er vanaf 15.00 uur in de
grote zaal van Auberge de Rousch
(Heerlen) een fantastisch tribute concert
aan Michael Bublé.
Geralt van Gemert en BigBand Heerlen
zijn hoteldebotel van de muziek van
Bublé. Tijdens het concert spelen ze met
veel passie de grootste hits, maar ook een
aantal minder bekende nummers van de
beroemde Canadese zanger.
Dankzij de setting ‘zang & bigband’ is
Michael Bublé in de beginjaren 2000
doorgebroken bij het grote publiek. Het is
dan ook deze combinatie waarmee Bublé
zijn grootste successen scoort en
wereldwijd uitverkochte zalen en stadions
trekt.
De tribute wordt georganiseerd door de

Bigband Heerlen i.s.m. de Jazzclub ZuidLimburg. De entree is € 9,- en Auberge de
Rousch serveert aansluitend aan het concert een heerlijk menu tegen sterk gereduceerd tarief (vrijblijvend). Zie ook:
bigbandheerlen.nl, jazzclubzuidlimburg.nl

Appeltaart concerten

Programma

10 september: Iris & Friends
09 februari: Marc Huijnen met ….
19 april: Martijn Schok en band

Zondag 26 mei was alweer het laatste van
onze traditionele concerten. Alvorens de
zomerpauze in te gaan is er enkel nog het
concert dat in een samenwerking van
Jazzclub Zuid-Limburg en Bigband Heerlen
georganiseerd wordt. Daarna is het wachten tot 15 september, wanneer de Orleana
Jazzband het spits afbijt van een nieuw
seizoen.
Hieronder het complete programma, van
seizoen 2019 – 2020
2019
15 september:
20 oktober:

24 november:
15 december:

Orleana Jazzband
New Orleans Jazz Band
of Cologne met Don
Vappie
Never Mind Jazzband
Kerstconcert Bigband
Heerlen

2020
02 februari:

23 februari:
29 maart:
26 april:
24 mei:

Swing en Boogie
Express Eeco Rijken
Rapp
Mardi Gras
Storyville Jazzband
Harry Kanters feats
Attila Korb
Farmhouse Jazz- &
Bluesband

In de kleine zaal van Parkstad Limburg
Theaters. Op zondag van 12.00 tot 14.00
uur. Ook hier is de hand van onze programmeur Hans zichtbaar.

Terugblik op The Revivalists 26 mei j.l.
Het seizoen werd met de Revivalists afgesloten. Coos Zwagerman, een grootheid op
trompet, verving de door ziekte afwezige
bassist Jaap de Wit op bas.
Johnny Boston op tenorsax en klarinet
speelde en zong de sterren van de hemel.
Wat een genot om deze man, als algehele
smaakmaker, op het podium te zien.
Stand in Emiel van Pelt op trombone completeerde de band.
Tussen de bedrijven door werd van instrument gewisseld. Jasper op bas en Coos
toch op trompet. Ga er maar aan staan.
Met Thriller Rag werd meteen de pakkende
toon gevonden. En met Dippermouth Blues
door Johnny op sax, gevolgd door Panama
Rag, kwam de zaal zelfs in “opstand”. Wat
een sfeer! Verder in het programma zorgde
Johnny Boston met zijn gezongen hymne
“Abide with me” bij velen voor een kippenvel moment. Aan het einde nog een swingend “This Train”, dat zorgde voor een
waardig afscheid van het seizoen.
Revivalists bedankt voor een heel fijne
middag met TOP JAZZ.

Jazz in de regio:
Zon 30-06
Zon 14-07

Benny Goodman Revival Ensemble
Gumbo Jazzband

Jazzclub Aken Kurpark Terrassen
Café de Pieter Maastricht

11.00u
16.00u

