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Je hebt een probleem 
 

wanneer je nu nog voor dinsdag 25 februari 
als Mardi Gras in New Orleans zijn 
hoogtepunt bereikt in de stad een kamer 

wilt boeken. De stad zit dan al tjokvol 
bezoekers die aan de festiviteiten willen 

deelnemen en uitkijken naar de parades. 
 

 
 
Wat wel goed te doen is, is op zondag 23 

februari naar De Rousch te komen om de 
sfeer van Mardi Gras te proeven door te 

genieten van de muziek van de Belgische 
Mardi Gras Jazzband. 

 
Tip: 
Voor meer dan 2 uur uur Mardi Gras New 

Orleans Music met Classic Dixieland Jazz 
Ga naar: 

https://www.youtube.com/watch?reload=9

&v=QJARs46wMZ8 
 

The Mardi Gras Jazzband 

Sinds 1983 bezegelden een zestal 
Belgische vrienden hun voorliefde voor de 

oude stijl jazz door een band op te richten.  

Ze kozen voor de naam “Mardi Gras 
Jazzband” omdat die verwijst naar 

vastenavond in New Orleans. 
 

 
 

In 1988 breekt de band internationaal door 

op oude stijl jazzfestivals in Brabant. Ze 

treden op tijdens Honky Tonk boottochten 

op de Schelde. Ook in Duitsland werd een 

tour ondernomen met veel succes. 

In 2002 kiezen ze resoluut voor een 

eigenzinnig repertoire, dat bij voorkeur 

bestaat uit minder gekende New Orleans 

standards uit het begin van de 20e eeuw 

met een zijsprongetje naar Ragtime, Blues 

en zelfs spirituals. 

Zondag 23 februari 2020 zorgt de Mardi 

Gras Jazz Band voor een verrassende 

middag in Auberge de Rousch. 

 
Line up: 

Paul Callebaut - trombone  
Michel Simons - trompet 

Jan Coppieters - klarinet 
Mattias Hallin - banjo 
Paul de Bock - bas  

Marnix de Boom - drums 
 

Meer informatie over deze 
band is te vinden op: 

 
www.mardigrasjazzband.be 
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Jazz in de Regio  
Vr.  14 feb.       Sixeightyone Big Band                      20.00 uur              Kurpark Terrassen                  Aken 
Zo    8  mrt        Gumbo Jazzband                               15.00 uur              Café de Pieter                         Maastricht 
Zo   15 mrt        Blues Delivery                                    11.00 uur              Kurpark Terrassen                 Aken 

Terugblik op het concert van de: 

Swing & Boogie Express Eeco Rijken 

Rapp op zondag 2 februari. 

 

De band maakte gebruik van een eigen 
installatie die het op het moment suprême 

liet afweten. Een kabelbreuk gooide roet in 
het eten. Maar toen deze was vervangen 

begon de show op volle toeren. 

 

Het eerste nummer, Mr.  Bell Boogie als 
opwarmer, waarbij de blazers op stoom 
kwamen, voor Big Butter and Egg Man.                                     

Bert Boeren op de trombone kwam met 
een fantastisch solo. Het publiek luisterde 

ademloos naar zijn fluisterzacht gepeelde 
passages.                                       
Matthias Seuffert op sax en Coos 

Zwagerman op trompet, deden daar niet 
voor onder. Hun soli bij St Thomas, Louise 

en Billie’s Bounce waren van pure klasse.                           
Heel mooi was ook het Boogiewoogie 
nummer ´I may be wrong’ door specialist 

in deze stijlsoort Eeco. Bij deze individuele 
hoogstandjes bleef de ritmesectie met Bart 

Wouters op bas en Frits Landesbergen op 
drums niet achter. Voor het publiek was 
het puur genieten van: ‘Switching in the 

kitchen’, ‘Lester leaps in’ en een New 
Orleans oldie:´Buddy Bolden Blues´ .                                             

Indrukwekkend was ook de mooie 
drumsolo door Frits Landesbergen met 

tapping drums (alleen gebruikmakend van 
de handen in de stijl van de grootmeesters 
in deze techniek Joe Morello en Papa Jo 

Jones). Ook werden de bezoekers 
geactiveerd om ritmisch mee te klappen. 

Na even oefenen was docent Frits tevreden 
over zijn medewerkers. De Limbo Jazz die 

voorbijkwam riep een tropisch sfeertje op. 

 

 
Met ‘Battle hymn of the republic’ kwam er 

een einde aan een puike middag met een 
band “in de mood” en een goede opkomst 

van het tevreden publiek. 

Parkstad Limburg Theater Kerkrade 

 

Marc Huijnen & Friends speelde zondag 9 

februari voor de uitverkochte kleine zaal 

van het PLT Kerkrade. 

Het enthousiaste publiek genoot zichtbaar 

van de fijne jazz met een Limburgs tintje, 

die ten gehore werd gebracht. 

 

 
 

Zaterdag 15 februari presenteert Marc 

Huijnen de cd “D’r Lange Jan Angesj” om 

20.00 uur in het Cultuurhuis. 

Entree € 10,00 

 

Resterend Programma seizoen       

2019 – 2020 

 

23-02-2020 Mardi Gras 

29-03-2020 Storyville Jassband  

26-04-2020 Harry Kanters met Atilla Korb 

24-05-2020 Farmhouse Jazz & Bluesband 

 
Alle concerten van 14.00 uur tot 17.00 uur. 

Locatie Auberge de Rousch. 
Kloosterkensweg 17, 

6419 ED Heerlen. 
 
Wel of geen nieuwsbrief? 

 
Wilt U geen nieuwsbrief meer ontvangen? 

 

Klik dan hier en maak uw wens kenbaar. 
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