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Jazzvrienden,
Jammer, dat we het concert op 23
januari hebben moeten missen; het
goede nieuws is, dat de Down South
Jazz Band nu op 26 juni staat gepland.

WE MOGEN WEER!
Op 13 februari spelen voor u de
Savoy Jazzmen

over het voetlicht. Dit alles onder het
motto ‘Happy Sound, Happy People !’
Zoals gewoonlijk begint het concert om
14.00 uur in de manegezaal van
Auberge de Rousch.
Ook voor de mensen die graag
afstand houden is de zaal ruim
genoeg ingedeeld.
Programma t/m juni 2022
27-03-2022 Farmhouse Jazz- &
Bluesband
24-04-2022 Louis Armstrong
Celebration Band met Harry Kanters
29-05-2022 Sunset Swing.
26-06-2022 Down South Jazzband
Jazzclubvrienden / donateurs.

De sound van de Savoy Jazzmen wordt
bepaald door de combinatie
van instrumentale bezetting en
meerstemmige vocalen. De ritmesectie
zorgt voor een stuwende ondergrond
voor de frivole klanken van zang en
blazers.
Het repertoire is samengesteld uit
diverse jazzstijlen, die in de jaren zestig
hoogtij vierden en nog steeds een grote
belangstelling kennen: New Orleans Jazz,
Dixieland, Skiffle, Blues, Latin en
Bebop. De Savoy Jazzmen weet de
oorsprong van de melodieën krachtig
weer te geven en in te kleuren met
improvisaties en eigen arrangementen.
Dit is kenmerkend voor deze feestelijke
en vrolijke stijl van muziek, waarbij je
onmogelijk stil kunt blijven zitten.
De Savoy Jazzmen brengt zijn
aanstekelijke muziek inmiddels al 57 jaar

Het donateurschap voor het seizoen
2022 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 van harte 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 op rekeningnummer:
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

