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Graag, 

 

willen wij de heer Jeroen Arons van 

Keymusic Heerlen bedanken, omdat hij 

ons uit de brand heeft geholpen met 

het uitlenen van een mixer en 

versterker met boxen voor het concert 

van 20 oktober. Bij deze. 

 

Appeltaartmatinee 

  

In een samenwerking van Jazzclub Zuid-

Limburg met het Parkstad Theater 

Kerkrade, treedt zondag 10 november 

om 12.00 uur IRIS en FRIENDS op. 

Iris is met haar warme stem een graag 

geziene gaste 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. 

 

Beste Vrienden van de Jazzclub 

Zondag 24 november is bij ons te gast, 

de:  Never Mind Jazz Band 

Deze speelt in het kader van jazzmaand 

(november) van Heerlen Jazzt 

Anders dan de naam doet vermoeden, 

staat de Never Mind Jazz Band wel degelijk 

voor een serieuze aanpak van de jazz uit 

de jaren twintig, met daarbij het accent op 

de gloriejaren 1925-1929. Het repertoire 

strekt zich uit van de kleinere bands van 

Armstrong, King Oliver, Jelly Roll Morton, 

Jabbo Smith, Bix Beiderbecke, tot aan de 

vroege bigbands, zoals van Fletcher 

Henderson, McKinney’s Cotton Pickers, 

Clarence Williams, Paul Whiteman, Duke 

Ellington. De originelen zijn zodanig “terug-

gearrangeerd” naar de 6-mans bezetting, 

dat de band af en toe als tweemaal zo 

groot klinkt.

De NMJB is een graag geziene gast in 

jazzclubs en is regelmatig te vinden op 

festivals in Nederland, België en Duitsland. 

Het concert begint, zoals gewoonlijk om 

14.00 uur 

Kerstconcert 15 december 16 uur 

Ook 24 november voorverkoop voor dit 

bijzondere concert. 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/ 

Twee trouwe bezoekers hebben hun 

mening over het concert van De New 

Orleans Jazzband of Cologne met ons 

gedeeld: 

 

Dat was een feestmiddag!! Geweldige 

band! Maar waarom de band “of Cologne” 
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Jazz in de Regio 
Zo.   10 nov. 11.00 uur   Engelbert Wröbel met het Internationaal Swing Quartet 
                                     Kurpark Terrassen Aken 

Zo.   10 nov. 15.00 uur   Gumbo Jazzband Café de Pieter Maastricht                                                                    

heet, snap ik niet zo goed. Geen van de 

leden van de band komt uit Köln. 

 
Enfin, waar de mannen vandaan komen, 

doet niet zoveel ter zake. Ze maken 

bijzonder prettige muziek. De band, die 

voorheen de Maryland Jazzband heette, 

bestaat 60 jaar en dat wordt gevierd! Een 

heel bijzonder gezelschap. Ook zagen we, 

als invaller Roland Wilderink. Die hebben 

we al vaker als invaller bij bands gezien en 

gehoord. Hij is een duivelskunstenaar, 

want het is altijd net alsof hij al jaren deel 

uitmaakt van de band waar hij bij invalt! 

Heel knap. 

En dan de gast: Don Vappie (foto). Een 

fenomeen! Entertainer eerste klas. En als 

musicus: eredivisie. Oh 

nee, Bundesliga 

natuurlijk. Bovendien 

had hij een heel 

aangename zangstem. 

Met die stem zorgde hij 

voor diverse nummers, 

“uit het leven 

gegrepen”. Heel in het 

begin werd ons 

voorgehouden, dat we onze zorgen het 

beste via onze dromen konden vergeten. 

Een prima idee. Natuurlijk kregen we ook 

de nodige love-songs te horen, zoals 

“Sweet Lorraine” dat met gitaarbegeleiding 

werd vertolkt. Je kon Lorraine bijna op het 

podium zien! En uiteraard ontbraken 

ondeugende liedjes ook niet. Het Blue Book 

of Storyville hoort daar wel bij, lijkt me. Al 

met al mochten we genieten van een zeer 

afwisselend programma. Van lyrisch naar 

ragtime, zou je kunnen zeggen. Zo vond ik 

Abandon wel lijken op “Sous les toits de 

Paris”. Dat is natuurlijk niet zo vreemd, 

want New Orleans heeft uiteraard een 

Franse oorsprong, zodat Franse invloeden 

nadrukkelijk aanwezig zijn. En even later 

de Panama Rag! Heel goed! Ik vermoed dat 

het publiek hoge verwachtingen had, 

gezien de ruime opkomst. In elk geval 

kregen we absoluut waar voor ons geld. De 

band sloot af met een nummer waarbij 

associaties met een Nederlands 

Sinterklaasliedje opkwamen. Nog maar 

anderhalve maand, dan is het zover, dus 

een terechte uitsmijter. Gauw terugkomen! 

 

Een andere bezoeker van de concerten had 

een puntje van kritiek. Hij schreef: 

 

Hallo Jazzclub, 

Zoals altijd was ik er, maar ik wil wel even 

kwijt dat ik kom voor muziek te luisteren, 

Dat er ook gesproken wordt is normaal. 

Niet normaal waren de ellenlange verhalen 

van de banjospeler, 

Verder was het wel een goed orkest. 

 

Resterend programma: seizoen 

2019 – 2020 

 

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 feat Atilla Korb  

24-05-2020 Farmhouse Jazz & Bluesband 
 

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

Locatie: Auberge de Rousch                                                              


