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Jazzvrienden,  

Zondag 26 juni speelt voor u  de 

DOWN SOUTH JAZZ BAND 

 

De leden van de Down South Jazzband 

uit Zuid-Limburg en Limburg in België 

hebben hun sporen verdiend in "Old Time 

Jazz" van de "Roaring Twenties". Ze 

spelen in verschillende orkesten in 

België, Duitsland en Nederland.  

Met het orkest opgericht door Jan Tom 

Fernhout in 2016, proberen ze hun 

repertoire van Bix Beiderbecke, Muggsy 

Spanier en Eddie Condon zo origineel 

mogelijk te arrangeren voor hun 

bijzondere bezetting; 

Naast de contrabas en drums bestaat de 

ritmesectie uit een combinatie van gitaar 

en banjo, wat dit orkest zijn unieke 

geluid geeft met veel gitaarsolo-opties in 

de stijl van de populaire New Orleans-

band "Tuba Skinny". 

In hun korte bestaan hebben ze talloze 

succesvolle optredens gehad bij jazzclubs 

en jazzfestivals in Nederland, Duitsland 

en België. 

De band presenteerde een eerste CD op 

5 oktober 2019: Down South Jazz speelt 

Bix, Muggsy & Eddie en verwijst naar de  

 

 

drie jazz-iconen die de band 

beïnvloeden: Bix Beiderbecke, Muggsy 

Spanier en Eddie Condon. 

 
De band bestaat uit LOU BROUNS op 

trombone, ANDRÉ DONNI op saxofoons 

en klarinet, PATRICK HEUBEL op drums 

(allen actief in verschillende 

jazzformaties). We hebben PATRICK 

GREVEN op banjo en zang. Hij is de 

leider van de gerenommeerde Belgische 

Dixie Kings. Als banjospeler en zanger bij 

de Down South jazzband weet hij het 

publiek te inspireren en terug te brengen 

naar de sfeer van de jaren 1920. Sfeer 

verzekerd! RON WILLEMS op de gitaar, 

die zorgt voor het condon-effect en een 

solide ritmesectie mogelijk maakt; Ron 

heeft een klassieke gitaaropleiding, 

speelt in ritme- en bluesbands en in het 

beroemde klassieke mandoline- en 

gitaarorkest "The Strings. Op de 

contrabas Ludo Coenen, JAN TOM 

FERNHOUT op de cornet (Piccolo 

Dixieland Band Maaseik België, PrintTown 

Jazz Band Aachen, Stable Roof Jazz Band 

NL). 

Terugblik op het concert van de SUNSET 

SWING 

Met hele goede herinneringen aan het 

optreden van de Sunset Swing in  

februari 2019, ook te lezen in de 

nieuwsbrief van maart 2019 in het stukje 

van Jan Duysens: verslag van een 

swingend feest,  beantwoordde de band 

in het begin niet aan de hooggespannen 

verwachtingen.  

Deze keer kwam de band als geheel niet 

goed los; was het begin vrij stroef. Wel 



  
 

bewezen de bandleden met hun mooie 

solo’s en goede samenspel dat zij stuk 

voor stuk topmuzikanten zijn. In de 

derde set was de band weer als vanouds 

swingend op dreef. 

 

 
  

Na afloop van het concert links en rechts 

een praatje gemaakt te hebben met de 

mannen, blijkt dat ze als Sunset Swing 

iets meer dan twee jaar niet meer samen 

hebben gespeeld. Zondag was het weer 

de eerste keer dat zij in één band samen 

optraden. Daarmee werd hun optreden in 

de Rousch tevens de start van een nieuw 

begin. Al met al was het toch een 

geslaagde jazzmiddag. 

Na het concert van de Louis 

Armstrong Celebration Band 

ontvingen wij de volgende brief van 

een donateur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Onlangs 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! 

 

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 

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 

 

 

 

C’est si bon! 

Wat ’n feest was het zondagmiddag 

met de Louis Armstrong Celebration 

Band! Wat een genot om bij zo’n 

schitterend concert aanwezig te 

mogen zijn! (Armstrong herleefde). 

Ik voelde me in de zevende hemel, 

kon niet stil zitten, werd 

meegesleurd, opgetild! Kon wel 

lachen en huilen tegelijk bij deze 

fantastische klanken. Wat deed dát 

goed in deze turbulente tijden. Het 

“All Star” gezelschap heeft de 

sterren van de hemel gespeeld. 

Alleen maar lof! 

“What a wonderfull music in this 

difficult world.” 
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