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Jazzvrienden,
Terugblik op het concert van de MARDI
GRAS JAZZBAND op 20 november j.l.
dat mede mogelijk werd gemaakt door
Heerlen Jazzt.
Wat een geweldig concert, het orkest
heeft de, toch al hoge, verwachtingen
overtroffen. Opvallend was de
excellerende klarinettist Jan Coppieters.
Korte impressie van de Mardi Gras
Jazzband.
Toen we bij de Rousch aankwamen,
hoorden we oorverdovende
carnavalsmuziek. Nou, dachten we, de
Mardi Gras Jazzband is dan wel naar de
carnaval genoemd, maar dit leek ons
toch wat teveel van het goede.

En dat was het ook. Want, eenmaal
boven, kwam het geluid van beneden
toch af en toe wel door. Zeker bij
sommige ballades, was dat ook
hinderlijk. Maar dan de muziek van de
band: Klasse. Andere woorden schieten
te kort. Wel jammer vonden we, dat niet
alle gesproken woorden goed te verstaan
waren. Dat ontneemt toch een stukje

diepgang. Niettemin, zoals al gezegd,
waar het om gaat: de muziek!
GEWELDIG. Op zeker moment werd een
stuk aangekondigd, dat ik verstond als:
“shabby town”. We dachten, daarmee
geeft de band haar gevoel voor de
gecreëerde minder fraaie
omstandigheden aan; een shabby gedrag
in Heerlen. Maar later las ik, dat het stuk
anders heette, nl: “It’s Only a Shanty in
Old Shanty”.
In de tweede set speelde de band: Take
a Ferryboat Down to N.O. Een zeker
heimwee maakte zich van mij meester,
ook al ben ik nog nooit in N.O. geweest.
Later, in de derde set, zagen we een
drietal dames iets vroeger de zaal
verlaten. Alle drie hadden ze overwegend
zwarte kleding aan. Dat zal wel de reden
geweest zijn, dat de band “bye bye
blackbird” speelde. Wel toepasselijk.
En over birds gesproken, wij zaten onder
de grote dakramen, en zagen daar plots
een grote vlucht trekvogels, eenden zo te
zien. De beesten hoorden de muziek,
draaiden een rondje, om dan de tocht
naar het zuiden, goed gemutst, voort te
zetten. Een heerlijke band, die mooi
afwisselende stukken speelde en niet
schuwde ook de emoties aan te snijden.
Bij deze ballades, was het muisstil in de
zaal, ten teken dat het wel werd
geapprecieerd.
De belangstelling was behoorlijk groot,
dus spreek ik waarschijnlijk namens
velen als ik vraag: Wanneer komen ze
weer?
Jan Duysens

In memoriam

(1988) en uitnodigingen voor
jazzfestivals en optredens in Hongarije,

Ons bereikte het bericht, dat op 5
. is overleden:
november 2022
Onno de Bruijn
Drummer in verschillende orkesten
die bij ons hebben gespeeld.

Denemarken, Frankrijk en op het
prachtige Isola del Garda in Italië. Anders
dan de naam doet vermoeden, staat de
Never Mind Jazz Band wel degelijk voor
een serieuze aanpak van de jazz uit de
jaren twintig, met daarbij het accent op
de gloriejaren 1925-1929.

Komend seizoen
Het is Hans weer gelukt om een
progamma voor elkaar te krijgen in 2023
(hij heeft niet voor niets een lintje
gekregen!). Zelf zijn we heel tevreden
met de geselecteerde orkesten en hopen
ook u, als vrienden van de Jazzclub, met
dit aanbod een plezier te doen.
Programma t/m mei 2023
22-01-2023
26-02-2023
19-03-2023
30-04-2023
21-05-2023

Never Mind Jazzband
Bamboula N.O. Jazzband
Eeco Rijken Rapp
N.O.Revival Stompers
Phoenix Jazzband

2023
Voordat het zover is, wil het
bestuur u een heel fijne kersttijd
toewensen en een nieuw jaar met
een goede gezondheid en, liefst
veel jazzplezier. We bedanken
alle vrienden die ons in het
afgelopen jaar hebben gesteund
en hopen u allen in 2023 weer
terug te zien bij onze concerten.
Het eerste concert in 2023 is op zondag
22 januari met de:

Donateur worden!
Nu we het einde van ons jazz-seizoen
weer naderen zou het fijn zijn als u zich
voor het jaar 2023 weer zou verbinden
aan onze Jazzclub door donateur te
worden, of te blijven. U ontvangt dan
ruim 30% korting op de entreeprijs
(€ 10,- i.p.v. € 15,-) van de concerten.
De contributie bedraagt €25,- p.p. voor
het seizoen (van januari t/m december).
Voor een duo geldt een tarief van € 40,Voor nadere informatie kunt U terecht bij
secretaris Flip Italie, Tel. 06-14286711,
of uw vraag stellen per email:
jazzclubzuidlimburg@gmail.com
Uw donatie kunt u doen op:
Regiobank
IBAN: NL90 RBRB 0964 9466 53
t.n.v. St Oude Stijl Jazzclub

NEVER MIND JAZZBAND
Wel of geen nieuwsbrief?
De NMJB is een graag geziene gast in
jazzclubs en is regelmatig te vinden op
festivals in Nederland, België en

Wilt U geen nieuwsbrief meer
ontvangen? Mail uw wens naar:

Duitsland. Hoogtepunten waren een

jazzclubzuidlimburg@gmail.com

optreden op het North Sea Jazzfestival

