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MEMBER OF EUREGIOJAZZ

Jazzvrienden,

Zondag 29 mei presenteren wij de

Sunset Swing

Terugblik op het concert van de

Louis Armstrong Celebration
Band
De band bestaat uit vijf muzikanten met
een gemeenschappelijke liefde: de
swingstijl uit de jaren dertig en veertig.
De stijl is afkomstig van de leden van
The Sunset Music Company. Vandaar dat
ze hun naam naar die band verwijzen,
waarin musici speelden zoals; Jim
Goodwin, Dan Barret, John Smith en Jeff
Hamilton. Later werd deze muziek in
Nederland uitgedragen door o.a Tom
Baker en Joop Hendriks. Kenmerkend
voor de Sunset Swing band is een altijd
stuwende ritmesectie en de wat losse
manier van spelen door de blazers. Er is
altijd sprake van een jamsfeer. In die
sfeer completeert een wisselende, in hun
stijl passende, rietblazer de groep.
Wouter Nouwens – banjo
Bart Goosen – contrabas
Fred Weller – drums
Carlo van Bijsterveld – cornet
Philippe de Smet – trombone
Speciale gast: Tom Callens – saxofoon

Wat moet ik hier nou van zeggen. Dit
was van zo’n topkwaliteit, deze band
zou op elk podium ter wereld kunnen
spelen en een enthousiast publiek
trekken.

Zaterdag hadden ze in Frankrijk
gespeeld en zondag stonden zij bij
ons op het podium. Michael
Varekamp maakte het helemaal
waar, zowel zijn zang als
trompetspel,

maar ook zijn vertelkunst was van
zeer hoog niveau.
Ook is er weer contact geweest met PLT.
In november is er, in de kleine zaal van
PLT Kerkrade, een matiné-concert
gepland met Joost Zoeteman en Paulus
Schaefer. Hierover later meer.
3 maal is scheepsrecht!

Michael Varekamp
Harry Kanters, bij ons welbekend,
speelde met zo’n enthousiasme en
intensiteit op de piano, zoals ik hem
nog niet heb meegemaakt, geweldig!
Peter Verhas, was zoals altijd
subliem, Harry Emmery bleek een
virtuoos op zijn prachtige contrabas
en Chris Strik kreeg het klaar om met
zijn drumsolo’s het publiek ademloos
te laten luisteren. Samen waren ze
perfect op elkaar ingespeeld,
waardoor elk nummer dat werd
gespeeld een genot was om naar te
luisteren. Bij onze concerten heb ik
nog niet zo’n uitgebreide, staande
ovatie gezien. Lof, lof, lof………
Voor een veilig gevoel
Zoals de bezoekers reeds gemerkt
hebben, zijn alle concerten bij ons,
tegenwoordig met het podium aan de
kopse kant, dus tegen de korte muur.
Hierdoor ontstaat veel meer ruimte voor
het publiek, waardoor een ieder zoveel
afstand kan houden als hij/zij wenst.

Na twee eerdere
afgelastingen,
vanwege de
coronapandemie,
staat voor de
derde keer het jubileumconcert op het
programma. 25 september geeft de Red
Wing Jazzband, een band die de
traditionele New Orleans jazz hoog in het
vaandel heeft staan, een concert bij
gelegenheid van het feit dat de jazzclub
inmiddels meer dan 40 jaar
jazzconcerten verzorgt.
Zoals eerder al werd gemeld is er voor
leden vrij entree en voor niet leden een
sterk gereduceerde toegangsprijs van
€ 10,-.

Programma t/m eind 2022
29-05-2022 Sunset Swing.
26-06-2022 Down South Jazzband
25-09-2022 Red Wing Jazzband
23-10-2022 Stable Roof Jazzband
20-11-2022 Mardi Gras
Wel of geen nieuwsbrief?
Wilt U geen nieuwsbrief meer
ontvangen? Mail uw wens naar:
jazzclubzuidlimburg@gmail.com

