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Jazzvrienden,

MEMBER OF EUREGIOJAZZ

De maatregelen, die de regering ons
heeft opgelegd, behoren het volgende
concert tot het verleden. We hoeven ons
niet meer bezig te houden met QR-codes
en corona-passen. Dit zal de
doorstroming bij de kassa wel
bevorderen. Gelukkig voor ons allen.
Het blijkt de afgelopen jaren dat het
toeschouwers aantal weer vermindert,
we hopen dat dit gaat aantrekken, nu
het gevaar van de pandemie kleiner is
geworden. We hebben u nodig!
Op 27 maart speelt voor u de
Farmhouse Jazz- & Bluesband

De band werd in 2015 opgericht. De
oprichters wilden, met behoud van de
kenmerken van de Oude Stijl Jazz, een
eigen, moderne sound ontwikkelen.
Belangrijke inspiratie hiervoor is de Chris
Barber Band, de beroemde Engelse band
die zich verbreedde van een typisch New
Orleans jazzorkest tot een echte jazz- en
bluesband met swingende traditionele
jazz, maar ook band van bluesrock,
meeslepende blues en de skiffle.
De basis voor deze sound komt van de
ritmesectie met good old Cees Heegstra

op drums, Carla Tavenier-Kok op
contrabas en Gerard Tavenier op gitaar
en banjo: een dynamisch en stuwend
trio, dat evengoed fluisterzacht een
gevoelige ballad begeleidt. In de R & B
nummers komt daar dan de bluesgitaar
van saxofonist/gitarist Michiel Pos bij –
rauw, vurig en meeslepend.
In de frontline staan trompettist Michael
Muller, trombonist Hans van
Wermeskerken (tevens bandmanager) en
Michiel Pos op saxofoon en klarinet. Zij
spelen energieke, enthousiaste en
verzorgde arrangementen verrijkt met
improvisaties. Swing en drive zijn de
grondstoffen in de klankkleur van de
band.
Met deze bezetting heeft de Farmhouse
Jazzband zich in korte tijd weten te
onderscheiden. De band speelt
voornamelijk in Nederland, Duitsland,
Zwitserland en Luxemburg.
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 (het podium staat op
de kopse kant en niet meer in het
midden langs de lange zijde).

Terugblik op het concert van de Savoy
Jazzmen op 13 februari.
Eindelijk konden we weer een concert
bezoeken. Het werd tijd zou ik zeggen.
Er waren weer vrolijke gezichten; niet
alleen van onze bezoekers, maar ook van
de mannen van de band. Ze konden, na
een wel heel lange tijd van enkel
repeteren weer spelen voor publiek.

“Red Sails in the Sunset”, voor velen van
ons jeugdsentiment. Ook een uitstapje
naar Zuid-Amerika met “Besame Mucho”
was welkom. Er werden deze middag
zoveel mooie nummers gespeeld….
Met recht kan gezegd worden, dat een
ouwe garde met enorm veel ervaring op
het podium stond, waarvoor hartelijk
dank, een geweldige middag!
Hans

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
De kop ging eraf met de klassieker Red
River Valley, gevolgd door When You
Wore a Tulip. De ritmesectie stond
stevig als een huis en dat heb je nodig
als je in de frontlinie zit.
Daar kwamen juweeltjes voorbij, zoals:
“Listen to The Mocking Bird”.
De Savoy Jazzmen had stevig ingezet op
de muziek van de geniale klarinettist :
Mr Acker Bilk.
“Sentimental Journey” - “Strangers on
the Shore” - “Creole Jazz” - “Should I
Reveal”, of het mooie swingnummer:
”One Sweet Letter from You”.

Jazzclubvrienden / donateurs
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

