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MEMBER OF EUREGIOJAZZ

Jazzvrienden,
Zondag 12 december ons jubileumconcert.
Als cadeautje aan de Vrienden van de
Jazzclub aangeboden, is er gratis entree!
Ook aan de niet-leden is gedacht. Voor hen
is de entree gereduceerd van € 15,- naar
€ 10,Let op! Van 14.30 – 17.30 uur

de absolute topformatie het

Francois Rabbath leerde hij zijn linkerhand
op een vernieuwende manier te gebruiken.
Naast het spelen in diverse
gerenommeerde orkesten en bands met
virtuoze muzikanten leert hij talentvolle
jongeren de kneepjes van het vak.
De swing van de dertiger en veertiger jaren
kenmerken de stijl van Oliver Mewes.
Naast de klassieke speelstijl van swing
drummers als Gene Krupa en Jo Jones zijn
ook invloeden van vroege jazz en ragtime
drummers hoorbaar.

“Frank Roberscheuten Hiptett”.
Allereerst is er natuurlijk saxofonist en
klarinettist Frank Roberscheuten die met
een persoonlijke touch in zijn spel de
traditionele jazz verrijkt.
Zangeres Shaunette Hildabrand,
geschoold in klassieke zang alsook jazz
geeft workshops en masterclasses in
Europa en haar geboorteland de VS. In het
begin van haar carrière was de zangstijl
van Billy Holiday voor haar maatgevend.
Gaandeweg heeft ze een eigen stijl
ontwikkeld, waarin timing en frasering
uitstekend verzorgd zijn.
De biografie van Rossano Sportiello
vermeldt een lange lijst van zeer
vooraanstaande musici waarmee hij heeft
samengespeeld in concerten en festivals.
Ook heeft hij diverse prijzen in ontvangst
mogen nemen die hem bestempelen als
jazzpianist van unieke klasse.
Bassist Jos Machtel koos op 20-jarige
leeftijd voor de bas. Prof. Victor Kaihatu
zorgde ervoor dat hij zijn speciale
duimtechniek in de vingers kreeg. Van

Speciaal voor dit concert hebben wij met
wat financiële hulp van Muziekhuis Dera
een kleine vleugel gehuurd. Dank daarvoor.

Terublik op ‘t concert van 14 november,
de:
New Orleans Revival Stompers
Alweer genoten deze zondag.
Met China town, my China town, begon
de middag, gevolgd door “Am I Blue,
The Gipsy”, waarna ter nagedachtenis
aan Jos Koster, de banjospeler die met
verschillende bands vaak bij ons te gast
was, de prachtige Hymne: “Where He
leads me, I will follow” volgde,
gezongen en gespeeld door Ronald
Wildering; het deed mij een beetje
denken aan nog een grootheid op
klarinet, Sammy Rimmington.

27-03-2022 Farmhouse Jazz & Blues
Band
24-04-2022 Louis Armstrong
Celebration Band met Harry Kanters
29-05-2022 Sunset Swing.
De concerten, alle in de manegezaal
van Auberge De Rousch, beginnen zoals
gebruikelijk om 14.00 uur.
Jazzclubvrienden / donateurs.

Zoals u ziet hebben we al een groot
deel van het programma voor volgend
jaar rond. 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:

Was er meer? Jawel, zoals “Just once
for all time,” I want to be happy” en
“Mardi Gras in New Orleans”, waarbij
elke muzikant zijn hoogstandje had in
een solo. Voor de afwisseling een
uitstapje naar Zweden met “Blott en
dag”(day by day) en Emile van Pelt op
de piano met het lekkere nummer “I
ate up the Apple tree”. Daarna de
afsluiter “After the Ball is over”. Toch
nog een toegift met “Rebecca”, een
geweldig Boogie Woogie nummer, door
Emile op de piano. Mannen, bedankt.
Hans Jegerings.
Programma voor 2022
23-01-2022 Down South Jazz Band
13-02-2022 Savoy Jazzmen

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. St.
Oude Stijl Jazzclub. Vergeet niet uw
naam, woonplaats en donateur 2022 te
vermelden.
Wel of geen nieuwsbrief?
Wilt U geen nieuwsbrief meer ontvangen?
Mail uw wens naar:
jazzclubzuidlimburg@gmail.com

