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Zondag 15 december 16:00 uur
Disney Loves Jazz, Auberge de Rousch
De liedjes uit de animatiefilms van Disney
maken inmiddels deel uit van het collectief
geheugen. Zondag 15 december om 16.00
uur blaast Big Band Heerlen en Geralt van
Gemert met het concert ‘Disney Loves Jazz’
in Auberge de Rousch de
tekenfilmklassiekers nieuw leven in.

Disney hield van jazz, dat blijkt duidelijk uit
de vele swingnummers in diens films. Maar
de gevoelens waren ook wederzijds. De
jazz ontfermde zich net zo hartelijk over de
liedjes van Disney. Kijk naar de klassieker
When You Wish Upon a Star, het mierzoete
liedje van de tekenfilm Pinocchio. Het
nummer werd pas echt een hit dankzij
uitvoeringen van Louis Armstrong, het
Dave Brubeck Quartet en het orkest van
Glenn Miller. En zelfs de moderne jazz ging
ermee aan de haal, van Sun Ra tot Keith
Jarrett en Wynton Marsalis. Het nummer
werd een van de geliefdste jazz-standards
uit de Disney-catalogus.
Entree:
€ 6,50 aan de kassa,
in de voorverkoop € 5,(https://jazzclubzuidlimburg.nl/ticketshop)

Terugblik op:
Never Mind Jazz Band
Alweer een “no nonsens” band, met
fantastische arrangementen. Het blijft mij
verbazen dat 6 man de muziek van grote
bands uit de jaren 1925-1930 op het
podium zetten én met zoveel plezier.
Even een microtest, slokje water, dan
kunnen we beginnen, is de mededeling.
Stevedore stomp van Ellington, It’s Tight
like That, met close harmony zang van de
blazers, niet verkeerd. Ik krijg een klein
beetje het gevoel van de Mills Brothers.
Tja, je moet toch ergens met je gedachten
naar toe.
Oriental Strut van Louis Armstrong, Aunt
Hagers Blues van W.C. Handy en Fats
Waller met The Minor Drag.
Peter Biemans wisselt van trombone in
hetzelfde nummer naar klarinet. Doe het
maar.
Lawd Lawd van Cecil Scott in close
harmony en dan probeert de band ons ook
nog aan het zingen te krijgen, dat kost
enige moeite, maar we doen wel mee.
Black en Blue van F. Waller.
Bij het nummer “Side Walk Blues” kan
Christ Vingerhoets zich even uitleven met
een fijne drumsolo, je moet blijven
bewegen is zijn gedachte.

Even wat ‘uptempo’ met Big Butter and
Eggman van Percy Venable en Burning the
Iceberg van J.R. Morton. Nol v Iersel vindt
het volgende nummer, “A Monday Date”
een hint voor diegenen onder ons die
maandag weer moeten gaan werken,
wederom van Fats Waller.
Ad van Erp maakt een wandelende solo
met het prachtige nummer van Sidney
Bechet Blues My Naugthy Sweetie gives to
me …., heel mooi en ingetogen.
En dan is de middag voorbij met het laatste
nummer, Shout, Sister, Shout van Clarence
Williams. Het staande applaus van de
mensen die genoten hebben van de Never
Mind Jazz Band als dank. En als laatste
nummer en nu écht, Someday Sweetheart.
Terugblik op het jaar 2019
Belangrijk gebeuren voor onze club was het
feit dat medeoprichter en secretaris Jan
Renders zijn bestuurlijke taken wegens
gezondheidsredenen heeft neergelegd.
Hierdoor waren enige verschuivingen
nodig, om de secretariële taken te verdelen
en er grip op te krijgen.
Gelukkig kan Jan nog steeds enige handen spandiensten verrichten en meehelpen
de puntjes op de i te zetten. Daarbij komt
hij, samen met zijn vrouw Miep, nog
regelmatig de concerten bezoeken, hopelijk
nog lang!
Wat de muziek betreft,
hebben we veel variatie gezien en gehoord:
New Orleans, Dixieland, Blues en Latin van
de Savoy Jazzmen. Swingstijl uit de jaren
dertig en veertig door de Sunset Swing.
Ook Willie Ashman Original Jazz Band, the
Phoenix Jazz Band en Revivalists hebben
indruk gemaakt. Na de zomerstop, de
Orleana Jazz Band met hun jazz- en
gospelmuziek.

Jazz in de Regio
Zo. 22 dec. 11.00 uur
Zo.

29 dec. 15.00 uur

Voor mij is ‘ons’ seizoen perfect afgesloten
met het concert van Don Vappie en de New
Orleans JB of Cologne en zéker met ons
laatste concert, de Never Mind Jazzband.
Hans bedankt voor al je werk om deze
fantastische orkesten naar Heerlen te
brengen!
Flip Italie
Secretaris
Resterend
Programma seizoen 2019 – 2020
15-12-2019 KERSTCONCERT met Big
Band Heerlen en Geralt van
Gemert, met als thema:
“Disney”
Aanvang 16.00 uur!
02-02-2020
23-02-2020
29-03-2020
26-04-2020
24-05-2020

Eeco Rijken Rapp
Mardi Gras
Storyville Jazz Band
Harry Kanters met Atilla Korb
Farmhouse Jazz & Blues Band

Alle concerten - behalve het
kerstconcert - van 14.00 tot 17.00 uur.
Locatie Auberge de Rousch
Wij wensen U allen fijne feestdagen en
hopen U in februari weer terug te zien bij
het concert van Eeco Rijken.

BENEFIET CONCERT met de Sun Lane LTD New Orleans Jazzband
of Aachen Kurpark Terrassen Aken
Gumbo Jazzband Café de Pieter, Pieterstraat 22 Maastricht

