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Jazzvrienden,  

Zondag 24 april a.s. presenteren wij 

een themaspecial met de 

Louis Armstrong Celebration Band 

 

Trompettist & zanger Michael Varekamp 

is tien jaar als ‘ie een plaat vindt in de 

platenkast van zijn vader: The Townhall 

Concert van Louis Armstrong. Hij zet ‘em 

op en is direct verkocht. Tien jaar later 

reist hij de wereld over als 

jazztrompettist en Louis Armstrong 

kenner.  Met pianist Harry Kanters richtte 

hij de band op die de muziek van Louis 

klassiek benadert: de ‘Louis Armstrong 

Celebration Band’. Deze band speelt in 

de klassieke ‘All Star’ bezetting van Louis 

Armstrong en legt zich toe op het 

repertoire dat Uncle Satchmo speelde in 

de jaren ’40 en ’50. 

Het publiek wordt door dit unieke ‘All 

Star’ gezelschap meegenomen op een 

reis door de tijd waarin de jazz steevast 

een hoog entertainment gehalte had. De 

muziek leeft en swingt en maakt het 

personage van Louis haast voelbaar. 

Door de humorvolle presentatie en zang 

is het bijwonen van een concert een echt 

feestje! 

 

 

 

Het “All Star”gezelschap: 

Michael Varekamp – trompet en zang 

Trompettist & 

zanger Michael 

Varekamp 

studeerde cum 

laude af als 

docerend & 

uitvoerend musicus aan het Koninklijk 

Conservatorium en reist sindsdien over 

de hele wereld voor het geven van 

concerten. Hij maakte o.a. deel uit van 

de Dutch Swing College Band. 

Harry Kanters - piano 

Harry Kanters is 

een virtuoze 

pianist in 

verschillende 

stijlen van de 

traditionele jazz. 

Zijn specialiteit omvat Ragtime, New 

Orleans, Stride, Swing en Early Bebop. 

Peter Verhas - klarinet en sax 

 Peter Verhas is geboren 

en getogen in 

Dendermonde (B). Peter 

genoot een klassieke 

opleiding klarinet, 

dwarsfluit en piano. Hij 

leerde later via zelfstudie 

de saxofoon bespelen en 

op 20-jarige leeftijd jazz met de Lazy 

City Jazzband. Later stapte hij over naar 

The Jeggpap Jazzband die hij nog vele 

jaren heeft geleid. 



  
 

Harry Emmery - bas 

Bassist Harry Emmery begon 

zijn studie klassiek contrabas 

aan het Rotterdams 

Conservatorium . Hij werkte 

zeven jaar als basgitarist 

en contrabassist bij het 

Metropole Orkest onder 

leiding van Rogier van 

Otterloo. Hij speelde gedurende 29 

edities van het North Sea Jazzfestival in 

84 concerten. 

Chris Strik - drums 

Chris Strik staat 

bekend als een 

zeer energieke, 

fysieke drummer 

en een prettig 

gestoord mens. Hij  is een van de 

drijvende krachten van een nieuw 

energiek jazztrio: The Preacher Men. Het 

debuut Preaching Out Loud! staat vol 

stomende jazz met een gospelinslag. 

 

 

Alom heeft de band lovende kritieken 

gekregen: 

Het Parool: “Satchmo’s nieuwe geluid…”  

De NRC: “Louis Armstrong herleeft in het 

trompetspel van Varekamp…” 

The Herald Tribune: “A dazzling lexicon 

of jazztrumpet playing..........”  

Le Monde: “An astonishing sound and 

beautiful phrasing…”. 

 

Een terugblik op het concert van de 

 

 

 

Farmhouse Jazz & Blues Band 

 

Het was zo jammer, dat bij zo’n leuk 

concert  maar zo weinig publiek 

aanwezig was. De sfeer was uitstekend, 

er was goed contact tussen de bandleden 

en het publiek. De Farmhouse Jazz & 

Blues Band deed zijn naam alle eer aan; 

er werd veel gevarieerd met slow- en 

gevoelige muziek naast up-tempo 

nummers. 

 

 
 

De band begon met ‘Isle of Capri’ en 

‘Jambalaya’ om in zuidelijke sferen te 

komen. Daarna een geweldig nummer 

van Hoagy Carmichel, ‘Stardust’, door 

Hans op trombone. Wim Vreeburg deed 

een duit in het zakje op klarinet met 

‘Petit Fleur’ en later met ‘Bourgundy 

Street Blues’ van George Lewis. De net 

van een keelontsteking genezen Michiel 

Post, zong, speelde blues-gitaar, 

tenorsax en mondharmonica in: ‘Wild 

Cat Blues’ en ‘Am I Blue’. 

Het hoogtepunt van de middag was 

ongetwijfeld de interactie tussen Cees 

Heegstra op drums en Carla Tavenier op 

bas; dit was grote klasse. De fijne 

middag eindigde met ‘Careless Love’ en 

‘Silv’ry Moon’. De Farmhouse Jazz & 

Blues band moeten we zeker vaker 

horen. 

Wel of geen nieuwsbrief?  

Wilt U geen nieuwsbrief meer 

ontvangen? Mail uw wens naar: 

 

jazzclubzuidlimburg@gmail.com 
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