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 Programmaoverzicht voorjaar 2012 

datum 2011 - Jazzconcert van: 
22-01 Hot Jazz Ambassadors: “Zwarte” jaren ’20 jazz 

Een goed begin van het nieuwe jaar met “hot” swing jazz muziek, 
oorspronkelijk uit het New Orleans van de jaren twintig/dertig van 
de vorige eeuw. Nu vakkundig vertolkt door de landelijk bekende 
Hot Jazz Ambassadors, een harmonisch samenspel van zeven 
musici die deze typische sound perfect weten te treffen. 

12-02 MaggieV Trio: Smooth jazz 
Een formatie van drie professionele muzikanten rond zangeres 
MaggieV presenteert een breed palet van jazz, pop en latin 
muziek, van Gershwin tot Sting. Een genot om deze middag te 
luisteren naar de relaxte stem van zangeres MaggieV die met 
haar ervaren muzikale kompanen een sfeervol concert zal geven 

26-02 Køgging: Singer/songwriter jazz 
Een nieuwe kennismaking met het kwartet van de in onze regio 
bekende zanger Norbert Kögging. Bij dit optreden zal de band 
ongetwijfeld composities brengen van Norbert zelf, verschenen 
op zijn recentelijk uitgebrachte eerste CD ‘Daydreaming’. Een 
eigen geluid, geworteld in de jazz met pop invloeden. 

11-03 Yezz! That’s Jan ter Maat: Swing is the thing 
Tijdelijk omgedoopt het kwartet “Yezz!, that’s swing” tot “Yezz! 
That’s J. ter Maat”, als eerbewijs aan de in onze jazzclub en 
regio bekende slagwerker Jan ter Maat Sr. Niet direct typische 
dixieland te noemen maar wel het accent op lekker swingende 
jazzmuziek, gebracht door vier zeer ervaren bandleden in een 
hecht collectief. 

25-03 Prisor jazz band: Stuwende Gipsy jazz 
Geen meerkoppige band maar een origineel gipsy trio van 
begaafd solo gitarist Feigeli Prisor bijgestaan door zijn 
swingende ritmegitarist en contrabassist. Geheel in de stijl van 
Django Reinhardt als ook van het Rosenberg Trio brengt dit, al 
buiten onze landgrenzen bekende, Prisor jazz ook veel eigen 
unieke composities. 

22-04 Henk Bleumink trio: Tribute to Nat “King” Cole 
Langjarige contrabassist en vocalist Henk Bleumink brengt met 
zijn ervaren trio, versterkt met multi-instrumentalist Sietze de 
Leeuw, een hommage aan de alom bekende Amerikaanse 
zanger-pianist Nat “King” Cole. Onvergetelijke hits als Mona Lisa, 
Route 66, Unforgettable, Smile enz. zullen zeker de revue 
passeren. 

mei Geen programmering i.v.m. Moederdag & Pinksteren 
Kijk voor meer informatie op onze website (z.o.z). 
Daar wordt de informatie regelmatig vernieuwd. 

 


