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Beste Vrienden van de Jazzclub
Het bestuur en medewerkers van de
Jazzclub, wensen U allen een gezond,
prettig en jazzy 2020 toe.
Eerste concert 2020
Het traditionele eerste concert van het
nieuwe jaar, eind januari, is verplaatst naar
zondag 2 februari. Zodoende zijn er in
februari 2 concerten. Na de Swing en
Boogie Express van Eeco Rijken Rapp is dat
de Mardi Gras Jazzband op zondag 23
februari (Karnaval).
Eeco Rijken Rapp op 2 februari 2020
Het eerste concert van 2020, komt een van
onze vaste gasten, Eeco Rijken, de aftrap
geven. Door de jaren heen heeft Eeco ons
verwend met zijn heerlijke pianomuziek,
waarin hij alle genres perfect beheerst, van
Boogie Woogie, Blues tot Swing en
Ragtime.

haar eentje, de ritmesectie in stand te
houden.
Eeco speelde eerst 10 jaar lang
voornamelijk klassieke muziek, maar toen
hij 17 jaar oud was stapte hij over naar
jazz en boogie woogie.
Sinds 2007 reist Eeco door heel Europa en
de Verenigde Staten als solo-pianist.
Inmiddels heeft hij een internationale
reputatie opgebouwd.
Met zijn trio Boogielicious treedt hij
regelmatig op in Duitsland en Zwitserland.
In 2014 zag zijn nieuwste band Eeco’s Jazz
& Boogie Express het levenslicht. Met deze
band speelt Eeco voornamelijk de muziek
van grote namen zoals Count Basie, Albert
Ammons, Earl Hines, Teddy Wilson en Jelly
Roll Morton.
Line up:
Eeco Rijken Rapp – piano
Bart Wouters – bas
Frits Landesbergen – drums
Coos Zwagerman – trompet
Bert Boeren – trombone
Matthias Seuffert – klarinet/saxofoon
Meer informatie over deze band is te vinden
op: https://www.kingoffboogie.com
Terugblik op het Kerstconcert

Mede daardoor, maar ook omdat hij louter
toppers heeft in zijn formatie, mogen we
weer een spetterend concert verwachten.
Vorig jaar heeft zijn Band laten zien flexibel
te kunnen omgaan met problemen, toen de
drummer niet meer verder kon. De bassiste
heeft toen vreselijk hard gewerkt om in

In een prachtig gedecoreerde, zaal heeft de
Big Band Heerlen een mooi concert
gegeven. Het Disneyproject leverde goed
uitgevoerde muziek op, soms ontroerend
en soms meeslepend heftig. Dit alles
opgesierd, met de ‘bij de muziek horende’
filmfragmenten op een projectiescherm
boven de band. Heel mooi gedaan door
Peter Nilwik, blijkbaar een kunstenaar in
knip- en plakwerk. Ook de zang door Geralt
van Gemert was fijn, enkele uitglijders
uitgezonderd, maar die ving hij op met de
nodige humor. Het in grote getalen
opgekomen publiek was duidelijk onder de
indruk.

Locatie Auberge de Rousch.
Kloosterkensweg 17,
6419 ED Heerlen.
Mardi Gras
Het Franse Mardi Gras, letterlijk 'Vette Dinsdag',
is de dag voor Aswoensdag. In het Nederlands
spreken we echter over Vastenavond.
Dit jaar is die dag 25 februari, maar de
festiviteiten vinden al vanaf begin januari
plaats.
De pauze heeft de band voor een deel
moeten inleveren, omdat L1 plotseling
opnames kwam maken voor hun
programma tijdens de kerstdagen.
Daardoor hebben we naast de “Disney
songs”, ook nog wat kerstliedjes mogen
horen. Dit concept is duidelijk aangeslagen
en ik hoop dat dit in 2020 een vervolg
krijgt.
Parkstad Limburg Theaters
& Jazzclub Zuid-Limburg

De oorsprong van het feest ligt in de
Middeleeuwen. Van Rome via Venetië
kwam de traditie in Frankrijk terecht.
De Fransen exporteerden de traditie aan
het begin van de 18e eeuw naar o.a. New
Orleans.
Er werden steeds nieuwe elementen aan
het feest toegevoegd. Eerst bals, daarna
parades georganiseerd door een club
(krewes). Ook een koning (Rex) deed zijn
intrede.
De familiekleuren van de Russische
groothertog Alexis Romanoff werden de
traditionele kleuren. Paars (gerechtigheid)
Goud (macht) Groen (geloof)

Theater Kerkrade – kleine zaal
Appeltaartmatinee
9 februari 2020

Vanuit New Orleans met haar parades en
jazzkroegen zou de jazz wereldberoemd
worden.

Marc Huijnen & Friends
Aanvang: 12.00 uur
Entree: € 15,00
Vrienden v/d jazzclub € 10,50
Inclusief koffie en appeltaart.
Resterend
Programma seizoen 2019 – 2020
02-02-2020
23-02-2020
29-03-2020
26-04-2020
24-05-2020

Eeco Rijken Rapp
Mardi Gras
Storyville jazzband
Harry Kanters met Atilla Korb
Farmhouse Jazz & Bluesband

Alle concerten van 14.00 uur tot 17.00 uur.

Jazz in de Regio
Zo. 9 feb.
Gumbo Jazzband
Vr. 14 feb.
Sixeightyone Big Band

15.00 uur
20.00 uur

Wel of geen nieuwsbrief?
Wilt U geen nieuwsbrief meer ontvangen?
Klik dan

hier en maak uw wens kenbaar.

Café de Pieter
Kurpark Terrassen

Maastricht
Aken

