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Jazzvrienden,  

Uiteindelijk is het toch gelukt om het 40-

jarig jubileum van “onze” club te vieren. 

Maar eerst moesten we onze 

teleurstelling verwerken toen we 

hoorden, dat we niet van de 

“manegezaal” gebruik konden maken, 

maar moesten verhuizen naar de 

“graanschuur”, een etage hoger en een 

minder intieme zaal dan we gewend zijn. 

Misschien zijn we wel erg verwend! 

Het orkest had deze keer wel een lastige 

start, want nadat Josette de band had 

geïntroduceerd en het bestuur en de 

donateurs had gefeliciteerd met deze 

mijlpaal, waren de muzikanten nog niet 

op stoom, of ze werden opnieuw 

onderbroken, nu door ‘hoog bezoek’. 

Bij gelegenheid van het 40-jarig bestaan 

bracht de burgemeester met gevolg een 

bezoek aan het concert. In de toespraak, 

even later, begon de burgemeester met 

te wijzen op het 40 jaar lang aanbieden 

van klassieke jazz door Jazzclub Zuid-

Limburg. Daarna belichtte hij uitvoerig de 

activiteiten van de jazzclub, om “out of 

the blue” Hans Jegerings naar voren te 

roepen. De burgemeester memoreerde 

zijn vele verdiensten voor de jazzclub 

o.a. dat hij: 

• sinds 1987 bestuurslid van de 

jazzclub is; 

• jarenlang met gebruikmaking van 

beperkte financiële middelen een 

kwalitatief goed en gevarieerd 

programma samenstelt; 

 

 

 

 

• er voor zorgt dat de techniek oké 

is, zodat vocaal en instrumentaal 

alles goed op elkaar is afgesteld; 

• ook zijn gezinsgenoten weet te 

bewegen hand- en spandiensten 

voor de jazzclub te verrichten. 

 

 
 

Het orkest zette na het opspelden van de 

onderscheiding gelijk een “lang zal hij 

leven in”. Ook Sidney Bechets “Dans les 

rues d’Ántibes” sloot perfect aan bij de 

feestelijke stemming. Het is daarna toch 

wel tot aan de eerste pauze wat onrustig 

gebleven.  

 

Red Wing Jazz Band 

 

De tweede en derde set verliep weer als 

gebruikelijk. Het publiek gaf weer alle 

aandacht aan het spel van de band, die 

weer ongestoord zijn gang kon gaan. 

Victor Bronsgeest, trombonist en zanger, 

kon ook met zijn geestige presentatie de 

nummers aan elkaar knopen. Volgende 

maand mogen we weer van zijn spel 

genieten, nu bij de Stable Roof Jazz 

Band. 
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Met “Burgundi Street Blues van George 

Lewis en andere solo’s kon Tom van 

Noord laten horen tot welk virtuoos 

klarinetspel hij in staat is. 

 

 
 

Zondag 23 oktober 

staat alweer het volgende concert op het 

programma. Die muzikale middag zal 

worden ingevuld door de:  

Stable Roof Jazz & Bluesband 

Dit orkest behoort al jarenlang tot de top 

van de Nederlands traditionele jazzscene. 

Ook in het buitenland, met name in 

Duitsland, weet men de band op waarde 

te schatten. 

 

Inmiddels is de band begonnen aan een 

nieuw hoofdstuk. Het repertoire is 

aangepast aan een nieuwe bezetting. 

Was vroeger de Engelse Trad-jazz sterk 

stijlbepalend, nu is er een evenwichtig, 

afwisselend en mooi gearrangeerd 

programma samengesteld met muziek 

van diverse grootheden uit de 

jazzhistorie. Nieuw elan bij de bandleden, 

dat zijn uitwerking niet mist op het 

podium. De ware jazzliefhebber komt 

volledig aan zijn trekken. 

 

Programma t/m eind 2022 

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. 

 

 

Zondag 6 november 2022 

 

Appeltaartmatinee in theater Kerkrade, 

de kleine zaal met  

 

Joost Zoeteman 

en 

Paulus Schaefer. 

 

Aanvang 12:00 uur 

Entrée: € 15 

Vrienden v.d. 

jazzclub € 10,50 

Incl. koffie en 

appeltaart 

Wel of geen 

nieuwsbrief? 

Wilt U geen nieuwsbrief meer 

ontvangen? Mail uw wens naar:  

jazzclubzuidlimburg@gmail.com 
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