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Jazzvrienden,
Zondag 14 november het volgende concert,
deze keer de:
NEW ORLEANS REVIVAL STOMPERS
Deze New Orleans Jazzband is opgericht in
1995. Ze dragen de traditionele jazz uit,
die gespeeld werd in de Revivalperiode van
de jazzmuziek in New Orleans gedurende
de jaren ’40, ’50 en ’60.

John Handy. Kenmerkend is hier de
afwezigheid van een trompet.
De formatie bestaat uit:
Ronald Wildering, klar./sax.
Vincent van Elferen, trombone
Wouter Nouwens, banjo
Paul Brandes, bas
Christ Vingerhoeds, drums
Dit concert is in het kader van HEERLEN
JAZZT.
Terugblik op het concert van 17 oktober
door STORYVILLE JASSBAND.
Wat was de band blij dat ze weer konden
spelen; dat ze er zin in hadden was al
duidelijk in het eerste nummer:” Mandy
make up your mind”.

Het repertoire bestaat uit een verzameling
van traditionals, popsongs, hymns,
spirituals, marches, blues, alsmede boogiewoogie en van langzame ballads tot ZuidAmerikaans ritme. Een breed spectrum
dus. Steeds staat de emotie, ritme en
melodie in de muziek voorop, welke zo
kenmerkend is voor de New Orleans jazz.
De band is sterk beïnvloed en geïnspireerd
door muzikanten uit de Big Easy (New
Orleans) , zoals George Lewis, Louis
Nelson, Jim Robinson, Sammy Penn, Will
Humphrey, Raymond Burke, Chester
Zardis, Alton Purnell, Sweet Emma en Capt.

De Storyville Jassband in de graanschuur.
Het relatief weinige publiek voelde het
enthousiasme en begon ook warm te lopen.
Tom Stuip met zijn banjo excelleerde met
“Wild Cat Blues” en “Let me call you
sweetheart”. Eugene de Bruyn is een
geweldige virtuoos op klarinet in
“Magnolia’s weddingday” en samen met

Peter Dobbe op de bluesgitaar “Petite
Fleur”. Ook deden ze samen nog een
uitstapje naar de muziek van Django
Reinhard met het prachtige “Nuages”.
Gekibbeld werd er over de herkomst van
het nummer “Savoy blues”, Louis
Armstrong of Kid Ory, maar trompettist
Michel Muller maakte er in ieder geval een
mooie vertolking van. Stef Geurts maakte
een waar spektakel met zijn versie van
“Hindustan”.
Peter Dobbe, de trombonist vertelde me na
afloop dat hij de laatste drie nummers niet
voor 100% heeft meegespeeld; hij was
doodmoe. Hij had de donderdag voor het
concert zijn laatste chemokuur gehad en
daardoor waren zijn kaken verstijfd. Een
diepe buiging Peter, om dan van Groningen
naar Heerlen te reizen om ons zo’n fijne
jazzmiddag te bezorgen. Storyville,
bedankt!!
Hans Jegerings

Tijdens het concert op 17 oktober viel het
ons op dat het controleren van de QRcodes veel moeizamer ging dan voorheen.
Wij zijn nog steeds verplicht om uw IDkaart en QR-code te controleren. Het kost
ons veel extra moeite en we zouden het op
prijs stellen indien u hier correct mee
omgaat. Graag bij binnenkomst een
geldige QR-code en ID kaart bij de hand
houden.
Dat werkt voor iedereen wel zo prettig.
Bij voorbaat dank voor de moeite!

gebruikelijk om 14.00 uur. Met
uitzondering van het Jubileumconcert,
dat om 14.30 uur begint.
Vrienden van de jazzclub / donateurs,
wij zijn al druk bezig om het
programma voor volgend jaar rond te
krijgen.
We zouden het heel fijn vinden wanneer
u ons ook dan weer zult ondersteunen
door, zowel uw aanwezigheid, alsook
met uw financiële bijdrage, door weer
donateur te worden.
Uw bijdrage:
Het donateurschap voor het volgende
seizoen bedraagt: Voor 2 personen:
incl. nieuwsbrief € 40,00. Voor 1
persoon: incl. nieuwsbrief € 25,00.
Ontvangers van de nieuwsbrief die nog
geen donateur zijn, of vrienden en
kennissen zijn natuurlijk ook welkom.
De entreeprijzen van onze concerten
zijn opnieuw gelijk gebleven: reguliere
prijs € 15,00; prijs donateur/vriend van
de jazzclub € 10,00. Wij zien uw
donatie graag tegemoet voor 15
december 2021 op rekening:
NL90 RBRB0964 9466 53 t.n.v. Jazzclub
Zuid-Limburg. Vergeet niet uw naam,
woonplaats en donateur 2022 te
vermelden.
Onze bankrelatie: RegioBank
Amstenrade DIBO Assurantiën
www.diboassurantien.nl

Programma voor de rest van 2021
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

Wel of geen nieuwsbrief?
Wilt U geen nieuwsbrief meer ontvangen?
Mail uw wens naar:
jazzclubzuidlimburg@gmail.com

