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met doel: goede livemuziek ten gehore 

te brengen, waarbij de muziekliefhebber 

een gezellige middag geboden wordt. De 

voordelen wegen ruimschoots op tegen 

de gevraagde financiële bijdrage. Meer 

info aan de kassa. Meld u aan! 

 

Kerstconcert 

 

De voorverkoop voor dit concert start    

tijdens het concert van 20 oktober. 

Bigband Heerlen en zanger entertainer 

Geralt van Gemert zorgen voor een 

supergezellig concert. 

Reguliere prijs € 6,50.  

Voorverkoopprijs € 5,00. 

Meer info: 

https://jazzclubzuidlimburg.nl/kerstconcert/ 
 

De Orleana Jazz Band 

 

De Orleana Jazz Band opende op 15 
september het seizoen. 

Nog niet de helft van onze vrienden gaf 
acte de presence, waardoor er eigenlijk 

te weinig publiek was voor deze 
ambiance. 
De band kwam uit Noord-Holland en had 

een lange rit achter de rug naar Heerlen. 
 

 
 

Hierdoor verliep de eerste set heel 
rustig, zonder Uptempo nummers. 
In de tweede set hadden de muzikanten 

zich herpakt en werd er meer 
gevarieerd, tussen Gospels, Blues en  

 
 
 
 

     

 

 
Muziekliefhebbers 
 
Zondag 20 oktober mogen we mee 

genieten van de jubileumtour van de  

New Orleans Jazz Band of Cologne 
Oorspronkelijk is de band zestig jaar 
geleden begonnen als “Maryland”. 
De kracht van de band ligt in de originele 

“New Orleans Sound”. 

 

 
 
De 7-mans bezetting is voor deze tour 

aangevuld met Don Vappie, een 
voorvechter voor de “Creoolse Jazz”, die 
bekend staat om zijn virtuoze banjospel, 

daarnaast schittert hij ook als briljant 
bassist, gitarist en zanger. 

Voor ons, als Jazzclub Zuid-Limburg, is de 
komst van Don Vappie één van de 
hoogtepunten in de reeks optredens van 

het seizoen. 
We hopen dat U allen komt om dit 

concert extra luister bij te zetten, om ook 
in de toekomst dit soort concerten 
mogelijk te maken. 

 
Vrienden van de Jazzclub 

 

De “Vrienden van de Jazzclub” zijn voor 

de Jazzclub dé drijfveer om door te gaan 
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Jazz in de regio: 

Vr.  11 okt.   Soul Drops         Kurpark Terrassen   Aken 

Vr.  11 okt.   Gumbo Jazzband           Café de Pieter   Maastricht 

Zo. 27 okt.   Echo’s of Nawlings & Rick Trolsen   Kurpark Terrassen   Aken 

New Orleans muziek. 
Violetta Roosberg nam een aantal goed  

in het gehoor liggende melodieën voor  
haar rekening met nummers als “Sweet 

dreams”, “In the Garden” en het swingend 
en dansend gezongen ”Lord, Lord be good 

to me”. 
Een hoogtepunt was ook Will van Gessel, 
met het nummer “C.C. Rider”, met mond-

harmonica en rauwe stem, zoals het past 
bij dit blues nummer. 

Al met al was het een fijne middag, waar 

we met plezier aan terug denken. 

 

Appeltaartmatinee 

  

In een samenwerking van Jazzclub Zuid-

Limburg met het Parkstad Theater Kerkra-

de, treedt zondag 10 november om 

12.00 uur IRIS en FRIENDS op. 

Iris is met haar warme stem een graag ge-

ziene in jazzclubs. Zij heeft een uitgebreid 

repertoire opgebouwd dat reikt van oude 

stijl blues tot de mooiste standards uit 

het American Songbook. 

 

Entree: € 15,00 

Vrienden v/d jazzclub € 10,50 

Incl. koffie of thee en (appel)taart. 

 

7ᵉ Euregio Jazz festival 

 

 

Zaterdag 19 oktober is weer het jaarlijkse  

Euregio Jazzfestival in Jülich; er spelen 5  

bands in 5 horecagelegenheden. Namens 

Jazz Club Zuid-Limburg speelt de Barrel-

house Jazzband (NL). Meer informatie op 

onze site: 

https://jazzclubzuidlimburg.nl/euregiojazz/ 

 

 
 

Resterend 

Programma seizoen 2019 – 2020 
 

20-10-2019 New Orleans Jazz Band of 

                  Cologne met Don Vappie                                                                                 

24-11-2019 Never Mind Jazz Band  

15-12-2019 KERSTCONCERT met Big 

                  Band Heerlen en Geralt van 

                  Gemert, met als thema: 

                  “Disney”. 

Aanvang 16.00 uur! 

02-02-2020 Eeco Rijken Rapp  

23-02-2020 Mardi Gras  

29-03-2020 Storyville jazzband   

26-04-2020 Harry Kanters met Atilla Korb  

24-05-2020 Farmhouse jazz & bluesband 

 
Alle concerten – behalve het kerstconcert - 
van 14.00 uur tot 17.00 uur. 

Locatie Auberge de Rousch. 
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