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Alle onze concerten vinden weer plaats in:                

 

Auberge De Rousch 
 

Op zondagmiddag van 14.00 – 17.00 uur 

 

Verder zijn naast deze concerten ook nog 

3 Appeltaartmatinees te bezoeken in. 

 

Theater Kerkrade 
 

Kleine zaal; op zondag; aanvang: 12.00 u. 

Entree: € 15,00 Donateurs € 10,50. 

Inclusief koffie en appeltaart.  

 

• 10 nov. 2019 Iris & Friends 
• 09 feb. 2020 Marc Huijnen surprise 
• 19 apr. 2020 Martijn Schok en band 

 

Donateur/Vriend v/d jazzclub   

Bij de afsluiting van het voorbije seizoen 

en aan het begin van een nieuw komen 

we met het verzoek om uw donateurschap 

- vriend van Jazzclub Zuid-Limburg - te 

verlengen. 

• Als donateur c.q. vriend van de 

jazzclub krijgt u bij bezoek aan een 

van onze concerten € 5 korting 

(concerten die in samenwerking 

met de Bigband Heerlen worden 

georganiseerd zijn hiervan 

uitgezonderd). 

• Bij bezoek aan een 

appeltaartconcert wordt op vertoon 

van uw lidmaatschapspas 30% 

korting gegeven. 

 

 

 
Jazzliefhebber 
  

Zondag 26 mei was alweer het laatste 
concert van het seizoen 2018 – 2019. Met 

veel plezier constateren wij, dat het een 
bijzonder geslaagd seizoen was met goede 
tot zeer goede bands, die zorgden voor een 

enthousiast publiek.  
Op 15 september starten we weer, met een 

door onze programmeur verzorgd 
programma. 
Een echte zomerstop dus, waarin andere 

activiteiten onze aandacht krijgen.  
Ook komend seizoen kunnen we ons 

verheugen op fijne, gevarieerde muziek 
van gerenommeerde bands, met soms ook 
zeer bijzondere gastmusici. We hopen dat 

U allen veelvuldig mee komt genieten. 

 

Hieronder het complete programma, 

van seizoen 2019 – 2020  

 

15-09-2019: Orleana Jazzband 

20-10-2019: New Orleans Jazz Band 

of Cologne met Don 

Vappie 

24-11-2019: Never Mind Jazzband 

15-12-2019: Kerstconcert Bigband  

Heerlen 

02-02-2020: Swing en Boogie      

Express Eeco Rijken 

Rapp 

23-02-2020: Mardi Gras 

29-03-2020: Storyville Jazzband 

26-04-2020: Harry Kanters feats   

Attila Korb 

24-05-2020: Farmhouse Jazz- & 

Bluesband 
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Uw bijdrage 

 

Het donateurschap voor het volgende sei-

zoen bedraagt: Voor 2 personen: incl. 

nieuwsbrief € 40,00. Voor 1 persoon: incl. 

nieuwsbrief € 25,00. Ontvangers van de 

nieuwsbrief die nog geen donateur zijn, of 

vrienden en kennissen zijn natuurlijk ook 

welkom. De entreeprijzen van onze con-

certen zijn opnieuw gelijk gebleven: regu-

liere prijs € 15,00; prijs donateur/vriend 

van de jazzclub € 10,00. 

 

Wij zien uw donatie graag tegemoet voor 

15 augustus 2019 op rekening: 

NL90 RBRB0964 9466 53 t.n.v. Jazzclub 

Zuid-Limburg. Vergeet niet uw naam, 

woonplaats en donateur 19-20 te vermel-

den. 

Onze bankrelatie: RegioBank Amstenrade 
DIBO Assurantiën 
www.diboassurantien.nl 
 

 
 

Flyer 

 

Van de eerste 4 concerten (van sep. 2019 

t/m dec. 2019) hebben we in een nieuwe 
flyer een korte typering gegeven. Die flyer 

kunt u nu al bekijken als u naar de 
startpagina van onze website gaat: 

https://www.jazzclubzuidlimburg.nl/  
Verder verspreiden wij de flyer o.a. op 
onze eigen concerten en bij de 

jazzconcerten in Parkstad Limburg Theater 
Kerkrade.  

Ook de VVV Zuid-Limburg werkt mee aan 
die verspreiding door de flyer in hun 
infoplaatsen op te nemen. 

 

Uw gewaardeerde hulp zeer welkom 

Mocht u in de gelegenheid zijn een bijdra-

ge te kunnen leveren aan de verspreiding 

van de flyer? Laat het ons weten. Wij be-

zorgen u dan de gewenste exemplaren. 

Contact: 

jazzclubzuidlimburg@gmail.com 

Revivalists rivalen! 

 

De Revivalists uit Enkhuizen, die ons laatst 

nog met een prachtig concert verwend 

hebben, stoppen. Hun frontman Jonny Bos-

ton stopt bij de band en een rivaliserende 

band uit de VS betwist het gebruik van de 

naam Revivalists. Voor de overblijvende 

leden een goede reden om in een nieuwe 

samenstelling een nieuwe start te maken. 

Wij kijken er verwachtingsvol naar uit! 

 

Tribute to Michael Bublé 

 

23 juni ging het eerste zomerconcert van 

de Bigband Heerlen van start. Door het 

samenspel van de Bigband met zanger en 

presentator Geralt van Gemert kwam de 

tribute Michael Bublé prachtig over het 

voetlicht. Een 2e editie zal volgend jaar ze-

ker op dat succes verder voortbouwen. 

 

 
 

Jazzclub Aken 

 

Voor meer jazz in de regio kunt u terecht 

in Aken. Daar verzorgt Jazzclub Aken in 

Kurpark Terrassen, Dammstrasse 40, 

52066 Aken Burtscheid op zondag vanaf 

11.00 uur regelmatig concerten. 

Ga voor meer info en het complete pro-

gramma naar Euregiojazz op onze site. 

Of klik op de volgende link: 

https://jazzclubzuidlimburg.nl/jazzclub-

aken/ 

 

 
 

 

 

http://www.diboassurantien.nl/
https://www.jazzclubzuidlimburg.nl/
https://jazzclubzuidlimburg.nl/jazzclub-aken/
https://jazzclubzuidlimburg.nl/jazzclub-aken/

	Nieuwsbrief 19 07-1
	Nieuwsbrief 19 07-2

