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Het lustrumprogrammma 2017 van de  club is mede 
mogelijk gemaakt door:

Hr. P.J. Scholten, Hoorn * De Wit, Beeld, Geluid & Witgoed Enkhuizen *  
Stichting Sport en Cultuur Enkhuizen * Jacob van Wagtendonkstichting Enkhuizen* 

Stichting de Trintel  Enkhuizen * Westfriesland Fonds * Het Peperhuis *  
Brouwerij Heineken * Organizzazioni di anonime *  

de adverteerders in het clubblad Hot News * en U als trouwe bezoeker!

Onze dank gaat uit naar deze ondersteuners!

Jazz in blik
Lake cd/286 DUKE HEITGER with KEN MATHIESON’S Classic Jazz Orchestra
Celebrating Satchmo
De Schotse drummer Ken Mathieson en zijn Classic Jazzband speelden in 2004, voor het 
Edinburgh Jazzfestival, een selectie van composities uit de koker van Jelly Roll Morton. Sinds 

dat optreden had de band 
een reputatie opgebouwd met 
hun interpretaties van andere 
Amerikaanse componisten: 
Beiderbecke,Ellington, Oliver en 
niet te vergeten Louis Armstrong,  
Lake Record vond het een goed 
idee om de Amerikaanse trom-
pettist Duke Heitger uit te nodi-
gen om met de Classic Jazzband 
een cd op te nemen (in 2008) 
met werken van good old Louis, 
onder de noemer ‘Celebrating 
Satchmo’. De combinatie tussen 
Heitger en de Classic Jazzband 
is - in mijn ogen - wonderwel zeer 
geslaagd, temeer daar zij al en-
kele jaren op festivals met elkaar 
optraden. Duke Heitger begon 
als 12- jarige te spelen in het or-
kest van zijn vader in Toledo, Ohio 
en verhuisde in 1991 naar New 
Orleans, waar hij een respecta-
bele reputatie opbouwde in New 

Orleans jazz music. Naast de typische Armstrong nummers ’Cornet Chop Suey’, ‘Wild man 
Blues’ en als afsluiter de Satchmo-kraker ‘What a Wonderful World’, horen we op deze cd ook 
composities van WC Handy: ‘Atlanta Blues’ en stukken van Hoagy Carmichael , het zelden 
gehoorde ‘Ev’ntide’; in totaal 14 stukken, gespeeld in een swingende ‘mainstream’ met een 
vleugje Britse trad. Het leuke hoesje geeft deze cd een vleug van ‘Good Old Satchmo’ mee en 
de beschrijvingen van de verschillende nummers wordt vakkundig gedaan door Ken Mathieson 
zelf. Deze Lake cd is verkrijgbaar bij Timeless Records in Wageningen.
                                                                                                             

Wim Keller

Celebrating Satchmo
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Jazzclub Assen 
www.jazzclubassen.nl
Champ 'Aubert Jazzclub Driebergen 
www.champaubert.nl
Charlestown Jazzclub Nijmegen
www.everyoneweb.com/charlestown
Eindhovense Jazzclub OSJE
www.osje.dse.nl
Haagse Jazzclub
www.haagsejazzclub.nl
Jazz at the Rhine Town Club, Wageningen
www.jazzclubwageningen.nl
Jazzclub  Jazz Hall ’72 Gorinchem
www.jazzhall72.nl
Mardi Gras Jazzclub Oss 
www.jazzoss.nl

Meerjazz
www.meerjazz.nl
Noord-Nederlands Jazzgilde
www. nnjg.nl
Oude Stijl Jazzclub Zuid Limburg
www.oudestijljazzclub.nl 
Jazzclub Tiel 
www.stichtingjazzpromotiontiel.nl
Storyville Jazzclub Arnhem
www.storyville-jazzclub.nl
The Swinging Carrots Dongen
www.theswingingcarrots.nl
Triangle Jazzclub
www.trianglejazzclub.nl
 

De Jazzclubs

Wilt u weten wat er in een jazzclub te doen is?  Typ het adres dan in de adresbalk van 
uw internet browser. Druk op de enter-toets en u weet het.

Lake cd/271 THE SAVANNAH JAZZ BAND-Let Us Take You To The Mardi Gras
Een apart hoofdstuk in het totale jazzgebeuren, neemt de ‘trad’-muziek uit het Verenigd Konink-
rijk in. Niet alleen is het voor Engeland van essentieel belang geweest, toen Humphrey Lyttleton, 

Chris Barber en Acker Bilk in de jaren 
veertig en vijftig van de vorige eeuw, 
met hun interpretatie van de jazz ‘trad’ 
- afkorting van traditional -, begonnnen 
te spelen. Maar ook de invloed, die zijn 
hadden op de rest van Europa!! In het 
kielzog van die bekende jongens ont-
stonden later weer de stijlvolgers en 
dat nu brengt ons bij de Savannah Jazz 
Band. Zij begonnen in 1979 met spelen 
en bouwden voor zichzelf een aardige 
bekendheid op. Ter gelegenheid van 
hun 30e verjaardag bracht Lake Re-
cords deze cd uit, met een verwijzing 
naar de stad waar het allemaal begon, 
New Orleans. Lake Records heeft de 
band de laatste jaren regelmatig de 
opname studio ingesleept, want daar 
hadden ze altijd een hekel aan, maar 
elke keer  is het resultaat klasse. Het 
orkest heeft een mengeling van klas-

siekers: Down In Jungle Town, Willie The Weeper, afgewisseld met onbekende songs: How 
Great You Are, Gypsy Love Song, etc., op cd gezet en het is weer een prettige selectie van deze 
doorgewinterde veteranen geworden. Het hoesje is ook een lust voor het oog; de tekst wordt 
dit keer geschreven door Lake baas Paul Adams. De cd is uiteraard te bestellen bij Timeless 
Records, Wageningen, maar als u uw platenleverancier op het spoor zet, zal hij graag moeite 
doen, om het voor elkaar te krijgen.

Wim Keller

The Lake CD-271


