Datum: 9 oktober 2017

From: Stichting Oude Stijl Jazz Etten-Leur [mailto:info@jazzettenleur.nl]
Sent: zaterdag 7 oktober 2017 7:20
To: Beirens Jean-Pierre
Subject: 15 oktober a.s. The Jazzperados
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Zondag 15 oktober a.s. 14:00 uur, locatie De Linde

The Jazzperados
The Jazzperados De Jazzperados zijn in 2004 opgericht, destijds onder de naam
Old Limetree Jazzperados. Sindsdien zijn zij een graag gezien
(en gehoord!) orkest bij jazzclubs, festiviteiten en evenementen.

(en gehoord!) orkest bij jazzclubs, festiviteiten en evenementen.
Medio 2015 is de samenstelling van de band gewijzigd en is de naam aangepast
in “Jazzperados”: in de wandelgangen was die naam toch al ingeburgerd.
De stijl bleef heMelfde: oude stijl jazz, waarbij zowel de USA als
Engeland dienen als bron van inspiratie. Het resultaat: een compacte
band met een stevige maar lichtvoetige sound.
De bandleden zijn zeer ervaren en hebben een staat van dienst opgebouwd
in diverse gerenommeerde jazzorkesten. Instrumentale collectieven
en soli worden doorspekt met vocals, waarin u Britse, Amerikaanse
en Jiddische humor zult terughoren.
Kom luisteren, kijken, dansen en genieten van de Jazzperados en u zult zien:
na aﬂoop gaat u opgewekt en met extra energie weer naar huis!

19 november a.s.
Onze gastheer

Blue Goose

15 december a.s.

De Linde

Revival Jazzclub

T'Jazzezz

De nieuwe concertreeks seizoen
2016/2017 van de Stichting Oude

The Blue Goose Revival

Sinds 2003 zijn zes muzikanten
uit de omgeving van Nijmegen

Stijl Jazz Etten-Leur vindt plaats bij
de Multifunctionele Accommodatie
(MFA) De Linde. De Linde ligt
centraal, heeft een uitstekende
parkeergelegenheid en...

Jazzclub laat zoals de
naam al zegt de hot jazz
en blues uit de jaren 20
en 30 herleven. Al 5 jaar
is dit Drentse orkest in
Noord Nederland bezig...

zich bezig gaan houden met o.a.
traditionele Dixieland en Jazz. De
naam van de band ontstond
spontaan nadat een van ons bij
de eerste repetitie....

Agenda Seizoen 2017/2018

17 september

Mollies Jazz Bunch

Aanvang: 14:00 uur

The Jazzperados

Aanvang: 14:00 uur

19 november

Blue Goose Revival Jazzclub

Aanvang: 14:00 uur

17 december

T'jesses

Aanvang: 14:00 uur

Limehouse Jazzband
Geen optreden
Reeds & Rhythm
Nwe Orleans Dixie Skaters
JazzO'leans

Aanvang: 14:00 uur
Geen optreden
Aanvang: 14:00 uur
Aanvang: 14:00 uur
Aanvang: 14:00 uur

15 oktober

21 januari
18 februari
18 maart
15 april
27 mei

CONCERT DATA

SPONSORS

CONTACT

Locatie:
De Linde Lambertusstraat 7
4872 XA Etten-Leur

Neobis ICT

Stichting Oude Stijl Jazz Etten-Leur

Rabobank

info@jazzettenleur.nl
www.jazzettenleur.nl

Aanvang: 14:00 uur

Bank: NL13RABO0150192002

Entree : € 2,50
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