Jaarverslag seizoen 2019-2020 Jazz Podium Goirle
Jazz Podium Goirle had de intentie om in dit seizoen opnieuw 7 concertmiddagen te
organiseren. Helaas gooide de coronacrisis roet in het eten en moesten we de concerten van
maart, april en mei 2020 afgelasten. In dit seizoen konden we dus slechts vier
concertmiddagen organiseren in het Grand Café van cc Jan van Besouw op zondagmiddag.
Hieronder volgt de informatie m.b.t. de concerten van oktober en november 2019 en die van
januari en februari 2020 die gelukkig wél door konden gaan.
Goirle, 01-06-2020,
Jazz Podium Goirle
Ab Kroon (voorzitter)

20 oktober 2019:
Tilburg Big Band
Het nieuwe seizoen van Jazz Podium Goirle werd geopend door de Tilburg Bigband. Deze
band bestaat uit 19 enthousiaste (beroeps-) muzikanten, jong en oud, van studenten van het
conservatorium tot oude ‘rotten’ in het vak. De groep staat onder professionele muzikale
leiding van Daan Morris. De Tilburg Bigband hoort tot de top van de bigbands in Nederland.
Het doel van de band is om gewoon te gekke muziek te maken en dit zo vaak mogelijk aan
het publiek te laten horen. Deze geweldige bigband bestaat al sinds 1958. De wortels liggen
in Tilburg. De band probeert een creatieve broedplaats te zijn voor muzikaal talent en dit
terug te geven aan de mensen die komen luisteren. Dat is hun missie!

Website: https://www.tilburgbigband.nl/

17 november 2019:
Down South Jazz Band
The Down South Jazzband bestaat uit een smeltkroes van 7 gerenommeerde in Nederlands
en Belgisch Limburg woonachtige jazzcoryfeeën, die hun sporen verdiend hebben met het
maken van oude stijl jazz, New Orleans Jazz en Swing Jazz. Zij hebben bewust gekozen als
podiumformatie op te treden, wat het hen mogelijk maakt met een traditionele “rhythm
section” bezetting te spelen, door gebruik te maken van een drumstel, contrabas, banjo en
gitaar. De blazerssectie bestaat uit kornet/bugel, klarinet/saxen en trombone. Doel van de
band is een gevarieerd programma te presenteren door gebruik te maken van de
verschillende stijlervaringen van de 7 muzikanten.

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCSZqKe9QyacPtNvD5Ccmqzw

19 januari 2020:
Carte blanche voor “AMPA” (Fontys Hogeschool voor de Kunsten)
Jazz Podium werkte in het verleden al graag samen met Fontys Hogeschool om jonge en
getalenteerde musici die nog in opleiding zijn ervaring op te laten doen. Ook in dit seizoen
boden we weer graag - en voor de derde maal - een podium. De opleiding in Tilburg heeft
zich vernieuwd en heet nu “AMPA”. Het is nu een ensemble opleiding met internationale
allure. De middag zal geheel gevuld zijn met ensembles van diverse afmetingen, bemand
met een nieuwe generatie aankomende jazzmuzikanten. Ervaringen uit vorige jaren heeft
ons geleerd dat dit zéér inspirerende middagen zijn. Het is altijd weer een verrassing hoe
deze middagen ingevuld worden!

Website: https://fontys.nl/ampa/

16 februari 2020:
Het 100e concert van Jazz Podium Goirle
In deze aflevering hebben we als podium het feit gevierd dat we inmiddels 100 concerten
organiseerden. Natuurlijk werd dat feestelijk gevierd!
DelMontis
DelMontis is een samenwerking van zanger/pianist Frank Montis, bekend van o.a. Laura
Vane & The Vipertones en saxofonist/arrangeur Rolf Delfos, bekend van o.a. The Houdini’s.
De twee heren ontmoetten elkaar tijdens het spelen bij de Nu-jazz groep The Jazzinvaders
en niet lang daarna werd DelMontis geboren. De band werd aangevuld tot een sextet met
uitstekende muzikanten en een mix van muziek van Montis gecombineerd met de hoorn
arrangementen van Delfos ontstond. Als basis hoort men een gebalanceerde combinatie van
coole grooves, transparante nummers en muzikale vrijheid. Het oorspronkelijk duo is
aangevuld met Peter Broekhuizen op bariton sax en fluit, Cees Trappenburg op trompet en
bugel, Guus Bakker op de bas en Pim Dros op drums. DelMontis speelt funky soul met een
sprankje jazz. Een geweldige combinatie zeker met de zang van Frank Montis met een stem
die perfect past bij zijn zelf geschreven teksten.

https://www.frankmontis.com/projecten/delmontis/

The Juggets Jazzband
In januari 1979 begon in Tilburg een elftal enthousiaste muzikanten met het beoefenen van
de Dixielandmuziek. Vanwege de reputatie van Tilburg als ‘Stad der Kruikenzeikers’
noemden zij zich The Juggets Jazzband. Het eerste optreden was in de streetparade van de
Jazz Meeting Tilburg in 1979. En sindsdien is er veel gebeurd. Binnen Nederland zijn zij op
diverse jazzfestivals een niet meer weg te denken begrip geworden. In Europa worden met
regelmaat landen als Belgie, Frankrijk, Spanje, Zwitserland, Duitsland, Denemarken en
Engeland bezocht. Een mijlpaal in de historie van The Juggets Jazzband kwam in 1995. De
band werd uitgenodigd deel te nemen aan het French Quarter Festival te New Orleans
(USA). Het repertoire bestaat uit tot een veelzijdig Dixieland repertoire dat door uitgekiende
arrangementen en met veel afwisseling, op een geheel eigen manier wordt vertolkt.

https://thejuggets.nl/

De concertmiddagen 13 maart 2020, 19 april 2020 en 17 mei 2020
hebben we helaas moeten afgelasten wegens de coronacrisis.

