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Jazzvrienden,  

25 september geeft 

de RED WING JAZZ 

BAND, een band die 

de traditionele New 

Orleans jazz hoog in 

het vaandel heeft 

staan, kleur aan ons 

jubileum concert. 

De band is samengesteld uit ervaren 

musici bij wie in de loop der jaren een 

voorliefde voor de New Orleans traditie is 

ontstaan. Routineuze Dixieland is deze 

muzikanten vreemd. 

 
 

Line up: 

Tom Stuip - banjo 

Peter Ivan - trompet 

Victor Bronsgeest - trombone 

Tom van Noord – klarinet 

Eric Heijnsdijk - bas 

Hans Bernhard - drums 

 

In de multiculturele stad New Orleans 

ontstond rond 1900 de New Orleans Jazz,  

 

 

 

een nieuwe muziekvorm gebaseerd op 

tradities van de klassieke- en 

volksmuziek, de Afro-Caraïbische ritmiek 

en de blues. In de traditionele jazz van 

nu zijn deze elementen grotendeels 

verloren gegaan. 

RED WING grijpt juist terug naar deze 

elementen. Het repertoire van Red Wing 

bevat naast het klassieke jazz-idioom 

dan ook tangos, rumba’s, walsen, 

marsen, ragtimes, enz. RED WING is 

daarom bij uitstek in staat de juiste 

muzikale snaar te raken, niet alleen bij 

ongedwongen en feestelijke, maar ook 

bij formele of plechtige gebeurtenissen, 

zelfs begrafenissen. 

RED WING musiceert met een minimum 

aan elektrische apparatuur, zo mogelijk 

geheel akoestisch. Klankkleur en 

dynamiek komen daardoor optimaal tot 

hun recht, terwijl het ruimtebeslag van 

het orkest gering is. 

 

Nog even voor de duidelijkheid; onze 

donateurs hebben gratis toegang, we 

willen u wel verzoeken om bij 

binnenkomst van de zaal, uw 

donateurkaart bij de hand te hebben 

om te tonen, dit ook om een vlotte 

doorstroming te bevorderen. Niet-

donateurs, betalen € 10.  
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Programma t/m eind 2022 

25-09-2022  Red Wing Jazzband 

23-10-2022  Stable Roof Jazzband 

20-11-2022  Mardi Gras 

Alle concerten, beginnen, zoals 

gewoonlijk,  om 14.00 uur, in een, door 

De Rousch, aan ons ter beschikking 

gestelde zaal. 

Wist U dat? 

✓ 10 januari 1981 het eerste concert 

georganiseerd werd door het 

comité waaruit later de Stichting 

Treebeek, Old Style Jazz, 

Brunssum uit voortkwam; 

 Casino Treebeek 

✓ in dat jaar ook maar “en passant” 

de eerste Jazznight georganiseerd 

werd; 

✓ er nog 34 edities volgden; 

✓ het aantal maandelijkse concerten 

al bijna de 330 aantikt; 

✓ met het passeren van de notariële 

akte op 2 september 1982, ook 

formeel, de club in de vorm van 

een stichting werd opgericht; 

✓ door het besluit, het casino af te 

breken, de jazzclub op zoek moest 

gaan naar een nieuwe thuisbasis; 

✓ wij bij Auberge de Rousch een zaal 

hebben gevonden die alles in zich 

heeft; 

✓ het verloop bij de leden “Vrienden 

van de Jazzclub” als ook het 

bestuur van de club gering is; 

✓ 2 van de 5 bestuursleden naar 

goed gebruik van pensionado’s 

regelmatig in Spanje verblijven; 

✓ het bestuur naarstig op zoek  

is/blijft  naar een voorzitter; 

✓ onze programmeur ook voor 

Parkstad Limburg Theaters per 

seizoen 3 classic jazz concerten 

voorstelt; 

✓ in onze folder uitvoerige info van 

deze appeltaartmatinees staat; 

✓ bij gelegenheid van het 25-jarig 

bestaan een cd gemaakt is, die nu 

een bijzonder collectors item is; 

✓ een tweede cd bij het 50-jarig 

bestaan volgt. Een reden te meer 

naar de toekomst te kijken.  

 

Voor de liefhebbers: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wel of geen nieuwsbrief?  

Wilt U geen nieuwsbrief meer 

ontvangen? Mail uw wens naar:  

jazzclubzuidlimburg@gmail.com 

MEET Maestro 
ROSSANO SPORTIELLO 

Vrijdagavond 7 oktober, 19.00u 
verzorgt Rossano Sportiello een intiem 

concert bij het Centrum voor Muziek 
en Dans te Valkenswaard. 

Tijdens het concert zal Rossano naast 
de te spelen muziek ook verschillende 
speelmanieren toelichten.  

Na afloop van het concert zal er tevens 
de gelegenheid zijn tot het stellen van 

vragen. 
Aanvang: 19.00u 
Entree: €15,- 

CMD-leerlingen: €7,50 
Kaarten: 

frank.roberscheuten@planet.nl 
Rossano Sportiello heeft zijn klassiek 
piano diploma behaald in Milaan. 

Al tijdens zijn studie was hij in 
Jazzmuziek geïnteresseerd waardoor 

hij in 2007 verhuisde hij naar het 
mekka van de jazzmuziek, New-York. 
Ondanks optredens in de Carnegie 

Hall, en alle grote festivals in de 
USA komt hij elk jaar twee keer naar 

Europa om concerten te spelen 
en workshops te geven. Mis deze 
gelegenheid niet! 

www.rossanosportiello.com 
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