
Jazz in Foodtown wil knallen!

Jazz. Eén van de optredende gezelschappen: The River Aa Big Band!

Verschillende bands op derde editie Jazzfestival Stevig robbertje 
muzikaal boksen
VEGHEL – Ook present 
op Jazz in Foodtown: het 
Nick van der Schoot trio, 
met als special guests 
Bert Broeren en Fred 
Leeflang!

Zij zijn geen onbekenden 
op het podium van Jazz in 
Foodtown. Van der Schoot 
studeert momenteel aan 
het Fonty Conservatorium 
in Tilburg, maar speelt al 
van jongs af aan piano. Zijn 
eigen trio bestaat naast 
Nick zelf uit Pieter Bast 
en Wiro Mahieu. Bij Jazz 
in Food-town weet het trio 
zich ver-sterkt met trombo-
nist Bert Boeren en saxofo-
nist Fred Leeflang. Boeren 
(1962) gold destijds in ko-
perblazend Nederland als 
een soort van wonder-kind. 
Sindsdien is hij we-reldwijd 
onderweg en is er geen 
radio-, tv- of platen-studio 
in Nederland of Bert heeft 
er weleens opgeno-men.
Fred Leeflang  is een le-
gen-de op de sax en staat 
bekend om zijn improvi-

satietalent. Naast Bert en 
Nick zal dit ongetwijfeld 
uitmonden een stevig rob-
bertje muzikaal tegen el-
kaar opboksen. Jammen 
noemen ze dat in de jazz-
scene.

Opzwepend: Birdie Seven

Jazzorkest. Het Veghels-Udens jazzorkest Birdie Seven met 
Karel van Eerd op piano verzorgt op jazz in Foodtown een heel 
bijzon-der blokje. Uiteraard komt de groep met de eigen vaste 
zangeres Machteld Cam-bridge ( foto). Zij weet met haar gewel-
dige opzwepende manier van zingen iedere zaal plat te krijgen. 
Als gastartiest brengt Birdie Seven niemand minder dan vibra-
fonist Frits Landesber-gen mee. Ook Landesbergen is geen onbe-
kende in Veg-hel. Hij soleerde eerder met de River Aa Big Band 
tij-dens de Swing Night in Ambiance. Met Birdie Seven verzorg-
de hij een aantal concerten tijdens hun trip in Curacao.

‘Blues eenzijdig? Niet dus!’

VEGHEL - ‘Blues met 
ballen.’ Dat kenmerkt 
de Noordoostbrabantse 
blues-band Down and 
Dirty, te zien en te horen 
op Jazz in Foodtown! 

De formatie is sinds 2000 
actief in het bluescircuit, 
in bruine cafés en op blues-
fes-tivals in Nederland en 
Bel-gië. Down and Dirty 
wisselt eigen nummers af 
met blues en bluesrock van 
grote na-men. 
Blues eenzijdig? Niet bij 
Down and Dirty. De band 
bewijst dat blues zelfs 
enorm gevarieerd is. Soms 

gevoelig (down), soms ruig 
(dirty). De diepe, opzwe-
pende stem en het ener-
gieke podiumoptreden van 
Van den Hoogen geven de 
band een heel eigen karak-
ter. Neem daarbij de crea-
tieve en gevoelige solo’s 
en fills van gitarist Hans 
van der Wijst, de sein-
gende grooves van bassist 
John van Zuij-len, toetse-
nist Ronny Nel-lensteijn en 
drummer Nico Vreeburg en 
tot slot de vette blues met 
verrassende uitha-len van 
saxofonist Wim van der He-
ijden; en voila: Down and 
Dirty!

Rod Mason: een klasse apart
VEGHEL - Trompettist Rod 
Mason, geboren in Enge-
land en woonachtig in 
Duitsland, verleent Jazz 
in Foodtown een interna-
tionaal tintje. Samen met 
zijn ‘Hot Five’ geldt het ge-
zelschap als een Europese 
topformatie, die er wonder-
wel in slaagt de traditionele 
jazz nieuw leven in te bla-
zen. Rod Mason (linksonder 
op bijgaande foto) weet  zijn 
gehoor keer op keer enorm 
te enthousi-asmeren. Orga-
nisator Sjef van Liempd om-
schrijft  Mason als een vir-

tuoos en  ‘een klasse apart’: 
“Mason speelt authentieke 
nummers van Louis Arm-
strong. Op-vallend daarbij 
is dat hij zonder slagwer-
kers speelt. Die partijen 
zijn overgeno-men door de 
banjo. In de muziekwereld 
is dat heel bijzonder.”

‘Swinging is everything’

Swinging. Vroeger heetten ze de Bonduelle Swing Commercial 
Band; inmiddels gaan de mannen van Edo Stouten door het 
leven als de Dixie Jazz Band. Het begon destijds – twintig jaar 
geleden – allemaal met een spontaan samenspelen tijdens een 
barbecue op een mooie zomeravond, maar wist uit te groeien 
tot een veel gevraagd Jazz Orkest klassieke stijl. De formatie 
heeft een indrukwekkende lijst met podia en landen met – naar 
eigen zeggen – New Orleans als hoogte-punt. Onder het motto 
‘The Swing is Everything’ stralen de optredens van de Dixie 
Jazz Band een aanstekelijk enthousiasme uit. 

‘Stevige jazz en goeie pop’

Swingend. Een halve eeuw bestaan ze al: Udens Big Band 
startte destijds als Udens Dansorkest maar wist uit te groeien 
tot een vol-waardige big band met een swingende, gevarieerde 
sound. Daarnaast is het orkest thuis in het amusement, zoals 
dans- en feestavonden, diners en dinershows. De bezetting van 
het orkest wordt aange-vuld door drie zangeressen en een zan-
ger. Zij zingen – soms solo, soms meerstemmig -  bekend in het 
gehoor liggende num-mers. Zangeressen, zanger en muzikanten 
van Udens Big Band worden professioneel begeleid door orkest-
leider  William Kroot. Kroot stimu-leert zijn groep op vakkun-
dige wijze tot een zo hoog mogelijk muzikaal en enter-tainment 
niveau. Ter gele-genheid van het 50-jarig jubileum heeft het 
orkest de cd Anniversary uitgebracht. Tijdens hun optreden in 
Veghel bij Jazz in Foodtown belooft Udens Big Band het publiek 
te vermaken met ‘stevige jazz en goeie pop’. 

Zang is mijn passie’
VEGHEL - Zangeres Kim 
den Otter brengt tijdens 
Jazz in Foodtown enke-
le nummers ten gehore. 
Kim is geboren en geto-
gen in Veghel, maar sinds 
een paar jaar woonach-
tig in Amsterdam. Toch 
is ze – naar eigen zeggen 
- nog regelmatig in het 
Veghelse te vinden.

“Ik zoek graag  vrienden en 
familie op. Want eerlijk is 
eerlijk er gaat niets boven 
de Brabantse gezelligheid.” 
In Kopenhagen volgde Kim 
de Complete Vocal Techni-
que van Zanggoeroe Cathe-
rine Sadolin. Kim legt uit: 
“Zang is al jaren een pas-
sie van me en zo heb ik op 
een eenvoudige manier de 
techniek onder de knie ge-
kregen.” Momenteel zingt 
ze op woensdagavonden 
in The Last Waterhole op 
het Leidseplein in Am-
sterdam. Kim schrijft ook 

eigen nummers en is mo-
menteel bezig met het vor-
men van een band. Kim: 
“Mijn hart ligt echt bij de 
pop en soul muziek! Ik 
vind het ontzettend leuk 
dat ik aan dit bijzondere 
evenement mag deelne-
men en hoop de mensen 
te kunnen verblijden met 
wat hedendaagse en eigen-
tijdse muziek.”

VEGHEL - Jazz in Food-
town wordt aanstaande 
zondag voor de derde 
maal gehouden. Op de 
Markt in Veghel treedt 
tussen 13.00 en 22.00 uur 
een keur aan bands op. 
Het evenement is gratis 
toegankelijk. Stadskrant 
Veghel stelt de artiesten 
op deze pagina voor; één 
van de optredense bands 
is Veghels eigen River Aa 
Big band.

Bijna tien jaar bestaan ze 
al: The River Aa Big Band. 
De twintigkoppige Veghel-
se formatie is een swingen-
de, vooruitstrevende ‘no 
nonsense Big Band. Naast 
het ‘klassieke’ repertoi-
re van legendes als Glenn 
Miller speelt The River Aa 
Big Band ook moderner re-
pertoire: van vlammende 
latin nummers tot moder-
ne rock en van beroemde 
ballads tot hedendaagse 
jazz. In het afgelopen de-
cennium trad The River 
Aa Big Band op bij tal van 
gelegenheden in het hele 

land en zelfs daarbuiten. 
Jazzfestivals, bedrijfsfees-
ten, jubilea, theaters, zelfs 
tot in de grote balzaal van 
het beroemde Brauhaus 
Watske in Dresden, waar 

de band vorig jaar een 
paasconcert verzorgde. The 
River Aa Big Band staan al 
sinds het begin van haar 
bestaan onder muzikale 
leiding en directie van Sjef 

van Liempd.

Voor meer informatie over het 
programma van Jazz in Food-
town: www,jazzinfoodtown.
nl.
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Programma 
Jazz in Foodtown
13.00 Opening
13.10 RABB
13.50 Down&Dirty
14.40 RABB
15.15 Pauze
15.30 Bonduelle
16.20 Pauze
16.30 Big Band Uden
17.30 pauze

17.40 Nick/Bert/Johny
18.45 Pauze
19.00 Rod Mason
19.45 Kim den Otter
20.05 Rod Mason
20.50 Pauze
21.05 B7+Frits+ 
 Machteld
22.05 Einde


