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MEMBER OF EUREGIOJAZZ

Jazzvrienden,
Voor 17 oktober heeft onze ‘muziekman’
Hans Jegerings de
Storyville Jassband uitgenodigd.
Zoals gewoonlijk vanaf 14.00 uur!
Deze band is vanaf 1959 is de band actief
op jazzpodia in binnen- en buitenland. Hun
speelstijl kunnen wij het beste omschrijven
als: traditionele jazz en New Orleans
Revival overgoten met een Europees
sausje. Met een aanstekelijk enthousiasme
brengt de band muziek die echt swingt. In
de loop der jaren heeft de band 11 CD’s
uitgebracht, waaronder een achttal voor
het bekende Timeless label.
De band is samengesteld uit Michel Muller,
trompet en zang. Eugene de Bruijn,
klarinet, sax en zang. Hein v Rooijen, bas.
Peter Dobbe, trombone, gitaar en zang.
Tom Stuip, banjo. Stef Geurts, slagwerk.

Postcorona tijdperk???
Inmiddels is het eerste concert na lange
tijd voorbij. Het was vooral vooraf
spannend hoe dit concert zou gaan
verlopen, zeker met de beperkingen en

verplichtingen ten aanzien van de COVID
perikelen.
Het bleek reuze mee te vallen, de “QRcode” controle verliep soepel en vlot; er
was veel publiek, dat de zaalopstelling erg
kon waarderen! Het was ook weer fijn om
van de muziek te kunnen genieten, de
band speelde gaandeweg steeds beter wat
het publiek zeer apprecieerde.
Cotton City Jazzband 26 september 2021
Hoera, we mogen weer, was de algemene
teneur op deze zondagmiddag. De
behoorlijke opkomst onderstreepte deze
constatering.

De band wist ons prima uit de coronabubbel te bevrijden. Veel vrolijke stukken,
waarbij I’m forever blowing bubbles er nog
uitsprong, want op die manier kun je alle
kwalijke bubbels zomaar wegblazen! De
band deed dus z’n uiterste best om ons de
corona-ellende te doen vergeten, en
slaagde daar heel goed in.
In de band verving Ronald Wildering de van
een hartoperatie herstellende Eddy Sabbe.
Het gebeurt wel vaker dat een band een
invaller presenteert. Ook nu dus, waarbij je
er steeds enorm verbaasd over bent, dat je

absoluut niet merkt dat het om een invaller
gaat; chapeau voor Ronald.
Eigenlijk moeten alle leden van de band
worden genoemd. Vincent van Elferen, die
de trombone afwisselde met aangename
zang. Of Annemiek Beex, die altijd een
aanstekelijke ijver toont. En Jean Pierre
Roelants, die mooie drumsolo’s liet horen.
Zoals vaak wordt de band losser naarmate
de tijd vordert. Ongetwijfeld heeft
Westmalle daar een positieve invloed op.
De laatste set begon met “Alice
Bloemkool”. Tenminste dat verstond ik,
maar het zal vast anders geweest zijn. Er
werd ook mooie afwisseling geboden,
waarbij een ingetogen gospel werd
opgevolgd door een uitbundig tipitipiti. En
dan nog een love song over de Nijl. Ik
hoorde de Nijlpaarden vrolijk spetteren .
Hopelijk gaat het dit seizoen zo verder.
Jan Duysens

Jazzclub
Zuid-Limburg
40 jaar!!!
In de 40 jaar van haar bestaan heeft de
Jazzclub zo’n 300 concerten georganiseerd.
In het begin waren het vaker muzikanten
en bands uit het buitenland, die het publiek
voor de jazz wisten te winnen. Louis
Nelson, Sammy Rimington, The New Black
Eagle Jazz Band en
de Jazz Incredibles
zijn namen die tot
de verbeelding
spreken.
Door deze goede voorbeelden ontstonden
in de regio ook bands die jazz gingen
spelen. Naast het huisorkest van de
jazzclub de Circus Square Jazz Band kwam
ook de Maastrichtse Barrelhouse Jazzband
en de Akense Sunlane in de club optreden.
Velen uit die periode, ouder en wijzer, zijn
nog altijd bij de jazz betrokken.
Al in het eerste jaar werd een Jazznight

georganiseerd. Meerdere orkesten
vermaakten de bezoekers met diverse
stijlen van classic jazz. Eerst in het Casino,
vanaf 2001 in Kasteel Hoensbroek. In de
beginjaren begon de muziek laat te spelen,
om pas in de vroege uurtjes te stoppen.
Na de 35e aflevering stopte die traditie.

Programma voor de rest van 2021
17-10-2021 The Storyville Jassband
14-11-2021 The New Orleans Revival
Stompers.
12-12-2021 Het 40-jarig
Jubileumconcert, met het Frank
Roberscheuten Hiptett
De concerten, alle in de manegezaal
van Auberge De Rousch, beginnen zoals
gebruikelijk om 14.00 uur. Met
uitzondering van het Jubileumconcert,
dat om 14.30 uur begint.
Zondag 24 okt. 202112.00 uur
APPELTAARTMATINEE

Marc Huynen & Friends

In Theater Kerkrade, kleine zaal i.s.m.

Jazzclub Zuid-Limburg.
Entrée: € 15,00
Vrienden van de jazzclub € 10,50
Incl. koffie en appeltaart
Wel of geen nieuwsbrief?
Wilt U geen nieuwsbrief meer ontvangen?
Mail uw wens naar:
jazzclubzuidlimburg@gmail.com

