BigBandfestival
21 mei 2017 13.00–17.00 uur
De Prinsenhof, De Bijen 1, 4116 GG Buren
www.prinsenhofburen.nl
Vijf muziekgroepen verzorgen een schitterend jazzevenement:
13.00-13.45 uur Cocorico uit Vught/’s-Hertogenbosch
14.00-14.45 uur The Blue Goose Revival Jazzclub uit Noord-Sleen
15.00-15.45 uur Roaring Railroad Orchestra uit Utrecht
16.00-16.45 uur Thompson Bridge Band uit Grave
De tussenliggende kwartiertjes zult u aangenaam verrast worden door:
dameszangensemble ‘De Borrelnootjes'.
De groepen die voor dit Bigbandfestival bij elkaar komen kennen elkaar door
uitwisseling van verschillende muzikanten. U zal sommige gezichten bij de
uitvoering meerdere plekken kunnen herkennen.
Dit evenement wordt u aangeboden door het 25 jarige

de BOrrelnOOtJes
De Borrelnootjes zijn een 7-koppig dameszangensemble uit Arnhem en
omstreken. Curly Huisman, Dorie Cremer, Anita Peters, Marion Walraven,
Jolanda van der Heijden, Jeanette Roubos en Sybill Ritter zingen voor u een
repertoire dat bestaat uit pop, close-harmony, maar ook jazz. Alles is meerstemmig, soms met en soms zonder begeleiding, van Caro Emerald tot de
Andrew Sisters. Ook beheersen ze een groot kerstrepertoire met bekende
Engelse en Amerikaanse kerstnummers uit hedendaagse en vervlogen tijden.
Voor meer zie: www.facebook.com/De-Borrelnootjes-1517724055173989/

1e Pauzeblokje

2e Pauzeblokje

3e Pauzeblokje

Summertime
Blue moon
Lollipop
Shoop-shoop song
Walking back to
happiness

Sentimental journey
Don’t’sit under the Appletree
Sing-sing-sing
Andrew Sister medley
The music goes round

Sway
It don’t mean a thing
That man
Diamonds are a girls best friend
Goodnight Sweetheart

COCOriCO
Het eerst aan bod komende orkest is een Dixie-swing-ragband, opgericht 27
juni 1983. De naam Cocorico is ontleend aan het Franse “hanengekraai”,
ofwel het plezier van muziek maken, gezelligheid en maatschappelijke
discussies voeren. De band bestaat op dit moment uit 17 amateurmuzikanten
uit de regio Vught en ‘s-Hertogenbosch.
Het repertoire bestaat uit bekende muziek van de jaren ‘30-’50, zoals die
gespeeld werd in de hotels en dancings in de grote steden van de VS, zoals
o.a. de New Orleans-, Dixieland- en Swing stijl.

De dirigent, tevens trompettist, is Max Verdoes, muziekpedagoog en
muziektherapeut aan het Doveninstituut te Sint Michielsgestel.
Het voorziene programma van COCORICO luidt als volgt:
High Society
St. Louis blues
The girl from Iponema
Black and Tan fantasy
Belgium rag

Basinstreet blues
Copenhagen
Milenburg joys
Shake rattle and roll
Bandstand boogy

Blue gOOse
Het tweede orkest is THE BLUE GOOSE REVIVAL JAZZCLUB uit Drenthe,
Noord-Sleen. Het orkest bestaat nu 5 jaar na oproep in lokale krant in oktober
2012 door initiatiefnemers Frans van Gulik en Ine Sonneveld.
Deze groep speelt traditionele jazz uit de jaren 20 en 30. Er worden originele
arrangementen gespeeld van Walter Donaldson, Frank Skinner, Irving Berlin
om de voetjes van de vloer te krijgen met nummers als Mississippi Mud, Blue
Skies, Changes. Het orkest vond ook een nieuwe uitdaging in de transcripties
van King Olivier, Duke Ellington en Frank Trumbauer. Zo hebben
verschillende instrumenten een belangrijk aandeel in West End Blues, East St.
Louis Toodle Oo en Singin' The Blues. The Blue Goose Revival Jazzclub staat
voor enthousiasme, vrolijke jazz en blues, gezelligheid, zingen en swingen:
kortom genieten! Momenteel bestaat dit gezelschap uit 9 leden, een kleine
bezetting met 3 riet, 3 koper, banjo, drum en sous met de zang van Frans.
Meer informatie over hen kunt u vinden op:
www.facebook.com/bluegoosejazz/

THE BLUE GOOSE REVIVAL JAZZCLUB
Sweet Man
East St Louis Toodle OO
Olga
Singin' The Blues
Borneo

RiverBoat Shuffle
He's The last Word
Missisippi Mud
Okay Toots
Love is Good

rOaring railrOad
Het derde orkest is het ROARING RAILROAD ORCHESTRA uw
organisator uit Utrecht. Het RRO is opgericht in 1993 door een groep
enthousiaste ervaren muzikanten binnen de toenmalige Nederlandse
Spoorwegen. Momenteel heeft Erwin Jonker de muzikale leiding. Het RRO
speelt oude jazz, het repertoire dat in de twintiger en dertiger jaren ten
gehore gebracht werd op de podia van grote hotels in Amerika en Europa. De
sfeer van de ‘Roaring Twenties’ wordt weer tot leven gebracht met
composities van o.m. Cole Porter, Duke Ellington, George Gershwin, Jack
Bulterman en vele anderen. Er worden u partituren uit de jazzhistorie
gepresenteerd, waarbij zo nauwkeurig mogelijk gericht wordt naar de oude
geluidsopnamen. Zie www.roaring.nl

ROARING RAILROAD ORCHESTRA
Musique pour Mitzy
Begin the Beguine
Wie is Loesje
Muskat Ramble
Solitude
Chatanoga Choo Choo
Song of India
China town my china town
Ikongo

Airmail special
Night and Day
Zuyderzee blues
New street swing
Caravan
Midnite in Harlem
Netcha's dream
My! My!
Bei mir bist du schön

tHOmPsOn Bridge
Als laatste orkest is de 'THOMPSON BRIDGE BAND' uit Grave.
Een regionale allround Bigband met een breed repertoire van Swing en Latin,
tot Music en Pop. De naam van de band verwijst naar de Thompson brug
over de Maas bij Grave. De Amerikaanse luitenant Thompson leidde in 1944
de verovering van de brug bij Grave. De brug staat symbool voor wat de
muzikanten met hun muziek beogen: Verbinden.
De 28 leden tellende band is opgericht in 2006. De repetities staan onder de
professionele leiding van John Derks uit Druten. Het repertoire omvat zowel
de evergreens van de bigbandmuziek zoals ‘In the Mood’, maar ook lekker
swingende Latin nummers zoals ‘Oye Como Va’ van Carlos Santana.
Daarnaast moderne bekende popnummers, zoals ‘A night like this’ en ‘River
deep mountain high’. De zang wordt verzorgd door de zangeressen Dorie
Cremer uit Arnhem, Marja Lemmers uit Nijmegen en Ab de klein uit
Afferden.
Zie: www.thompsonbridgeband.nl

THOMPSON BRIDGE BAND
Jumping at the Woodside
Mood indigo
Liquid lunch
In The Mood
Blue Danube
Fats Domino Medley

A night like this
Autumn leaves
Pennsylvania 6-5000
My baby just cares
Big Spender
It don’t mean a thing

Locatie:

www.prinsenhofburen.nl

