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Honky Tonk Info
Maandblad van de Honky Tonk Jazz Club vzw
Verschijnt niet in juli en augustus
45ste Jaargang - nr 7 - oktober 2018
Afgiftekantoor Dendermonde 1
Verantwoordelijke uitgever: Mon Heuvinck
Secretariaat: Leopold II laan 12A
9200 Dendermonde
Hoofdredacteur: Mon Heuvinck
Lidgeld (inclusief info)
10 euro/persoon - 15 euro/koppel
Rekeningnummer BE49 4428 6650 5171
Inlichtingen en reservaties:
Mon Heuvinck: 0478 92 82 70
Aimé Braeckman: 052 21 63 85
E-mail: info@honkytonk.be
reservering@honkytonk.be

Zaterdag 13 oktober 2018
Honky Tonk Bunker
Aanvang: 20u30
Line up:
Lajjos Van Peteghem - trombone
Jean-Pierre Severens - trompet
Georges Segers - sax
Bart Robbrecht - stringbass
Guido Ros - piano
Arnold De Schepper - banjo
Koen Van Peteghem - drums

De New Orleans TRAIN Jazzband ontstond in 1974 en is al 45 jaar het huisorkest van de Lokerse Jazzklub.
Hun roots liggen echter in Dendermonde waar de leider van de band trombonist Lajos Van Peteghem medestichter
was van de Jeggpap New Orleans Jazzband en van de Honky Tonk Jazz Club.
Hij is nu voorzitter van het Jazz Centrum Vlaanderen.
Nog steeds is de muziek uit New Orleans de rode draad in het repertoire van de band.
De TRAIN was en is te gast op diverse jazzfestivals en kroegentochten in ons land en elders in Europa.
De band genoot de eer ons land te vertegenwoordigen in het Belgisch Paviljoen op Expo 98 in Lissabon (Portugal), op
Expo 2000 in Hannover (D), Expo 2005 in Aichi (Japan), 2008 in Zaragoza (Spanje) en in 2015 in Milaan (Italië).
Nu speelt de legendarische New Orleans Train Jazzband voor een enthousiast thuispubliek!

N.O. JAZZ BANd Of COlOgNe (D) & TriCiA BOuTTé (NO-USA)
Zaterdag 20 oktober 2018
Honky Tonk Bunker
Aanvang: 20u30

Line up:
Tricia ”Teedy” Boutté (USA) - zang
Bruno van Acoleyen (B) - trompet, zang
John Deﬀerary (GB) - clarinet, zang
Bart Brouwer (NL) - trombone
Hans-Martin ”Büli” Schöning - banjo, guitar
Georg ”Schroeder” Derks - piano
Markus ”Benny” Daniels - stringbass
Reinhard Küpper - drums

Met Tricia Boutté will de New Orleans Jazz Band of Cologne een nieuwe generatie jazzmuzikanten uit New Orleans
presenteren. Samen met de ambitieuze en uit muzikale familie geprezen zangeres, herbeleven de jazzfans een stuk
uit de muzikale oorsprong, levensvreugde en de vele facetten uit de jazzwereld. Haar dynamiek en gevoel wordt overgedragen naar het publiek toe en zo wordt elk concert een gemeenschappelijke muzikale belevenis.
Tricia ”Teedy” Boutté is de volgende generatie van een lange rij getalenteerde muzikanten uit New Orleans. Zij is het
nichtje van de internationaal gekende zangeres Lillian Boutté en zanger John Boutté, die al konden zingen voor ze
konden spreken.
Op 5-jarige leeftijd begon ze reeds te zingen en startte zij ook een muziekopleiding piano, viool en trombone. ”Teedy”
begon echter op 15-jarige leeftijd zich echt te concentreren op haar zangcarrière. Haar leraars waren muzikanten zoals
Ellis Marsalis, Harry Connick Jr, Ed Peterson, ... Later op 18-jarige leeftijd begon ze reeds met New Orleans legenden
zoals Lloyd Lambert, Edward Frank, Fred Kemp en Joseph ”smokey” Johnson te werken.
”Teedy” heeft ondertussen een rijke carrière kunnen opbouwen die ze zeker te danken heeft aan haar muzikale veelzijdigheid. Zij is op alle vlakken zeer professioneel en ambitieus zowel in traditionele jazz, Rhythm &Blues en gospelmuziek ...
Haar muzikaliteit en zangkwaliteiten hebben haar ondertussen op vele grote podia gebracht in de ganse wereld, waar
ze reeds met vele gerenomeerde jazzmuzikanten optrad. De mensen houden van haar wonderbare natuurlijke zangstem, haar humor, en onvermoeibare drang om het publiek te vermaken.
Geniet van deze fantastiche band samen met een parel uit New Orleans !!
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SéBi lee

(B)

Het was in 1995 dat Sébi Lee zijn carrière begon
in verschillende bars in Brussel, soms als een
solo-artiest, soms in een Rock ’n’ Roll trio. Spoedig werd hij regelmatig uitgenodigd om te spelen op internationale festivals zoals ”Rockin
around Turnhout”; alsook voor het ”International Boogie Festival” (Parijs, Brussel, Deauville,
Cambrai) in gezelschap van enkele van de beste
pianisten (Mike Sanchez, Ricky Nye, Renaud Patigny, Axel Zwingenberger, Rob Rio, enz ...).
Vanaf het moment dat hij begon als artiest is hij
nooit gestopt met spelen en dit over gans de wereld, van Californië (e Verdi Club, SF, Club Deluxe, SF, e Saloon ”Oldest bar in San
Francisco”), tot Polen (Warschau, Gdansk,
Sopot ...), Nederland, Italië (Lake Como), Frankrijk, Luxemburg en Zwitserland (Gabs Lounge,
Genève @ Doctor Gabs). Sébi speelt meer dan alleen maar piano; van zodra de gelegenheid zich
voordoet past hij zich aan, om de contrabas, gitaar, trombone te spelen en zo het beste van hemzelf te brengen en dit voor
elk concert.

Zaterdag 10 november 2018
Honky Tonk Bunker
Aanvang: 20u30

Vandaag zien we Sébi Lee in veel verschillende gelegenheden ... (solo, duo,
trio ...), hij speelt Boogie, country, rock’n’roll, jazz of Crooner, ... gekleed in
een smoking, jeans of zelfs vermomd ... Een duo accustic op het strand of
speelt solo piano crooner in een restaurant of een jazzclub. Sébi heeft ook
reeds opening optredens voor andere internationale groepen/muzikanten
gedaan, evenals opgetreden als gast samen met bijvoorbeeld Toots ielemans, Linda Gail Lewis, Sleepy Labeef, e Rubttes, Nick Curran en JD
McPherson ... en soms zien we hem gewoon een ”jam” doen voor de lol. Sébi
Lee houdt gewoon van muziek spelen !

Line up:
Sébi Lee - piano, zang
Mike Matheve - bass
Jimmy Van Iersel - drums

Deze keer doet hij onze Honky Tonk aan in trio en zal ongetwijfeld de temperatuur in onzen bunker doen stijgen. Wij mogen zelfs voor de eerste keer
aan drums Jimmy Van Iersel verwelkomen, een Dendermondenaar, die als
Pijnder de eer heeft om ons Ros Beiaard te mogen dragen.
Een concert om niet te missen !!

JAZZSPrOkkelS
Onze fotograaf is niet meer
Tot onze grote spijt hebben we ook het overlijden van onze vriend-fotograaf Patrick demey moeten vernemen.
Iedereen zal hem wel kennen. Regelmatig aanwezig, hij was als eerste op post en bleef ”om het licht uit te doen”, met
zijn ”grote” lens in de aanslag, op ook onze evenementen.
Laatst, tijdens ”Jazz in ’t Park”, zag hij uit op zijn op ”opruststelling”, waardoor hij meer tijd zou hebben om naar nog
meer evenementen te gaan om nog meer foto’s te nemen.
We zijn er zeker van, dat Patrick ginds boven, prachtige beelden zal maken vanuit en ander perspectief.
Ooit zullen we ze misschien wel zien.
Bedankt Patrick !

Honky Tonk Agenda

!

The New Orleans Train Jazzband (B)
Tickets: 15 €
leden: 10 €
Studenten: 5 €

Zaterdag 20 oktober 2018
Aanvang: 20u30

The N.O. Jazz Band of Cologne (D) & Tricia Boutté (USA) - New Orleans
Tickets: 20 €
leden: 15 €
Studenten: 5 €

Zaterdag 10 november 2018
Aanvang: 20u30

Sebi lee - Boogie Woogie
Tickets: 15 €
leden: 10 €

Zaterdag 24 november 2018
Aanvang: 20u30

ginger Pig (UK) - New Orleans/Blues/...
Tickets: 20 €
leden: 15 €
Studenten: 5 €

Zaterdag 1 december 2018
Aanvang: 20u30

Oriental Jazzband (NL) - New Orleans
Tickets: 20 €
leden: 15 €
Studenten: 5 €

Zaterdag 8 december 2018
Aanvang: 20u30

denise gordon (UK) & BBand (B)- New Orleans/Gospel
Tickets: 20 €
leden: 15 €
Studenten: 5 €

Zondag 16 december 2018
Aanvang: 15u

Norbert detaeye (B) - New Orleans/Blues/Gospel
Tickets: 15 €
leden: 10 €
Studenten: 5 €

Studenten: 5 €

Alle evenementen vinden plaats in onze bijzondere Honky Tonk Bunker, Leopold II Laan 12a, 9200 Dendermonde; tenzij anders vermeld.
reservaties: gsm Mon 0478 928270 of reservering@honkytonk.be
AANdACHT: alle optredens in onze Honky Tonk Bunker starten om 20u30.
Onze ingansprijzen worden vermeld voor leden en niet-leden. Als men 2x een optreden bijwoont is een lidkaart reeds terugbetaald.
Nadien heeft u per optreden 5 € winst tegenover niet-leden.

JAZZSPrOkkelS
een herinnering aan Pierre Claessens
(4 januari 1938 - 24 september 2018)
Pierre Claessens, klarinet-leader van e New Orleans Roof Jazzmen, is thuis zachtjes
overleden.
Claessens was de ambassadeur van onze muziek, de leader van ons huisorkest, en stond
in Vlaanderen aan de wieg van de New Orleans traditie.
De mis werd sereen, in de gospeltraditie, opgeluisterd door ”zijn” Roof en beste vriend
Norbert Detaeye.
Een 16-koppige Honky Tonk Brassband
begeleide hem naar zijn laatste rustplaats.
Indrukwekkend !
Op zijn doodsprentje een korte, beklijvende tekst:
Il y a les paroles pour s’exprimer
et quand on ne trouve pas le mots
il y a la musique.
Pierre

Een uitgebreide ode aan Pierre verschijnt in onze volgende info.

realisatie: Albert Braeckman
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Zaterdag 13 oktober 2018
Aanvang: 20u30

