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MEMBER OF EUREGIOJAZZ

Welkom bij een nieuw seizoen
heerlijke Jazzmuziek
Alweer het 39ste. En onze muziekman
heeft opnieuw een aantrekkelijk
programma weten samen te stellen.
Verderop in deze nieuwsbrief treft u het
complete programma aan. Ook op onze
site: www.jazzclubzuidlimburg.nl vindt u
uitvoerige info over de bands.

Zondag 15 sept. 2019
om 14.00 uur
Orleana Jazzband

toelegt.
Zo ontstaat een muzikale vertaling in de
vorm van een verhaal waarbij ieder
instrument iets te vertellen heeft, zowel in
het collectief als in de soli.
De Orleana Jazzband treedt veelvuldig op
in binnen- en buitenland tijdens festivals,
evenementen en festiviteiten. Verder
verzorgt de band ook regelmatig de
muzikale invulling tijdens Jazz
kerkdiensten.
Met de komst van zangeres Violetta is een
extra dimensie aan dit orkest toegevoegd.
De roots van Violetta liggen in het
Caribische gebied en al jong heeft zij haar
zangtalenten ontwikkeld.
Als solo- of gastzangeres maar ook deel
uitmakend van gerenommeerde
gospelkoren, is zij inmiddels uitgegroeid
tot een allround artieste die zeker niet
alleen het traditionele gospelrepertoire
volledig beheerst.
De jarenlange ervaring van de leden van
dit orkest en de stijlvolle presentatie staan
borg voor een succesvol optreden.
Bestuurswisseling

Het orkest is samengesteld uit
geroutineerde jazzmuzikanten die al menig
jaar de New Orleans traditionele jazz stijl
beoefenen.
De muzikale inspiratie van deze band gaat
terug naar de jaren ’20. De componist
heeft ooit bedoeld een boodschap muzikaal
te vertolken.
Het begrijpen en zich inleven in deze
boodschap is waar “Orleana” zich op

Wegens gezondheidsredenen heeft onze
secretaris en medeoprichter van de club,
Jan Renders, zijn werkzaamheden voor de
jazzclub moeten beëindigen. We hopen
dat hij en zijn vrouw Miep nog vaak te
gast zullen zijn bij de concerten en
bedanken hem voor het vele werk, dat hij
voor de club heeft verricht.
Het secretariaat wordt voortgezet door
Flip Italie, met ondersteuning van Ger
Bruns.
Ook zijn we blij met de medewerking van
verschillende bezoekers, die zorgen voor
de foto’s en recensies en de verspreiding
van de affiches.

Misschien leuk om te weten!
Zondag 28 juli j.l. ben ik mee geweest met
de Riverboat shuffle op de Maas.
Dit is een jaarlijkse boottocht van Maastricht naar Luik en v.v., georganiseerd door
de Jazzvereniging Aken.
Er spelen twee bands gedurende de gehele
tocht, één op het bovendek met Dixielandmuziek en één benedendeks met New
Orleansmuziek.
In Luik was een stop van 3 uur voorzien
om de stad te verkennen.
Het was een heel gezellige dag, met een
goed spelende Sun Lane LTD en een ontspannen West Moat Jazzband, ondertussen
genietend van een lekker hapje en een
drankje.
Het was prettig om tijdens onze vakantie
toch nog een dag van mooie Jazzmuziek te
genieten. Voor volgend jaar iets om te
onthouden.
Flip Italie
Programma seizoen 2019 – 2020
15-09-2019 Orleana Jazzband
20-10-2019 New Orleans Jazzband Keulen
met Don Vappie
24-11-2019 Never Mind Jazz Band
15-12-2019 KERSTCONCERT van Big Band
Heerlen en Geralt van Gemert, met als
thema: “Disney”
02-02-2020 Eeco Rijken Rapp
23-02-2020 Mardi Gras
29-03-2020 Storyville Jazzband
26-04-2020 Harry Kanters met Attila Korb
24-05-2020 Farmhouse Jazz- & Bluesband

Behalve het kerstconcert van de Bigband
Heerlen, dat om 15.00 uur begint, beginnen alle andere concerten om 14.00 uur.
Appeltaart concerten
10-11-2019 Iris & Friends
09-02-2020 Marc Huijnen …..
19-04-2020 Martijn Schok en band
Concerten: kleine zaal Theater Kerkrade
Theaterplein 30, 6461 DR Kerkrade.
Bijzonderheden:
• Van 12.00 tot 14.00 uur
• Entree € 15,00
• Vrienden v/d jazzclub 30% korting
(nettoprijs € 10,50)
• Inclusief koffie en appeltaart
Uw donatie als Vriend van de Jazzclub
is onontbeerlijk!
Het voorziet ons van de broodnodige
steun en voor U is er o.a. de korting
van € 5,- per persoon per concert
Voor diegenen die hier nog niet aan gedacht hebben is het nog steeds mogelijk
deze over te maken naar:
Bankrekening: NL90 RBRB0964 9466 53
t.n.v. St Oude Stijl Jazzclub Zuid-Limburg
o.v.v. uw naam en adres.
De donatie bedraagt: € 25,00 voor 1 persoon of € 40,00 voor 2 personen.
Dank u.

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

Concerten: Auberge De Rousch,
Kloosterkensweg 17, 6419 PJ Heerlen

Jazz in de regio:
Zo
22 sep.
Zo
29 sep.
Za
19 okt.

Gumbo Jazzband, Café de Pieter in Maastricht
The Dutch Allstars Jazzband in het Kurpark Terrassen in Aken.
Euregio Jazz Festival in Jülich

