
Duchess of Swing is Nederlands enige Bigband met een uit-
sluitend vrouwelijke bezetting en heeft daardoor een krachtig 
eigen geluid. Onder leiding van René Stegman brengen zij swin-
gende jazz in de stijl van Glenn Miller, Benny Goodman, Sammy 
Nestico, Count Basie, Louis Prima en vele anderen uit het Swing 
Era. Instrumentale nummers worden aangevuld met de swingen-
de vocalen van zangeres Carrie Kok. Ter ere van hun 25 jarig 
bestaan geeft Duchess of Swing op 20 november 2016 een jubi-
leumconcert in Theater de Avenue in Breda. In de aanloop daar-
naartoe zal dit jaar bij alle concerten alvast een voorproefje 
van A Tribute to Glenn Miller gegeven worden. 

De swingende Swanee Bridge Jazzband heeft al heel wat jaar-
tjes in deze samenstelling achter de rug. Alle muzikanten heb-
ben in het verleden vele jaren ervaring opgedaan in allerlei jazz 
bands en bigbands. Dat houdt in dat zij op het gebied van de 
vrije improvisatie erg veel in huis hebben. Deze swingende jazz-
band brengt jullie terug naar de tijd van de dertiger 
en veertiger jaren tot de periode van King Oliver, Red Nichols, 
George Lewis en Louis Amstrong. De Swanee Bridge Jazz-

band blikt ook terug op de vijftiger en zestiger jaren. Dat was de tijd van Glen.Miller, 
Duke Ellington en Cound Basie. Wilt u even terug naar deze mooie jaren? Kom dan luisteren 
naar de Swanee Bridge Jazzband.  

Pebblestone Jazzband. In 1 983 ontstond in Helvoirt het 
muziekgezelschap 'Los Zand', opgericht door een aantal Hel-
voirtse muziek-addicts. De naam was niet voor niets gekozen. 
Het was een mengeling van ervaren en onervaren musici. Maar 
het sloeg aan en Los Zand bestaat nog steeds. 
Een paar jaar later, in 1987, vormden 7 Los Zand leden met jazz
-ervaring een offspring: 'Grint'. Een enthousiaste groep die nu 
dus al 28 jaar een mengeling van oude stijl jazz (1905-1935) en 

dixieland ten gehore brengt. Van oktober tot en met april treden ze elke maand een keer 
op in het gemeenschapshuis van Helvoirt onder de noemer Lazy Sunday Afternoon Jazz. 
Verder treden ze regelmatig op verzoek elders op. 
  
Momenteel is de vaste bezetting (waarvan nog 3 leden van het eerste uur): Miel Bogaerts, 
piano - Frans van Lith, banjo en zang - Tim Kievits, trombone - Gerbrand Luttik, trompet - 
Peer van Hoof, klarinet - Stephan Zenden, sousafoon (bas) - Wim Dik, drums. 

De Orange Town Jazz Band bestaat uit een 7-tal muzikanten 
die elkaar hebben gevonden in hun passie voor het maken van 
Oude Stijl Jazz. Het repertoire bestaat uit een mix van New 
Orleans Jazznummers uit de jaren 20 en 30 en nummers uit la-
tere jaren, die in een oude stijl jazzjasje zijn gegoten. 
De nummers worden met veel enthousiasme gebracht in een typi-
sche oude stijl jazzbezetting (trompet, rieten, trombone, piano, 
slagwerk, banjo en bas) waarbij ook de zang natuurlijk niet ont-
breekt. 

Wellicht dat u ons met het Jazzfestival 2016 kunt komen beluisteren in de ambiance van 
de Waalse Kerk. 

PROGRAMMA 

OUDE STIJL JAZZ 

IN DE  

WAALSE KERK BREDA 
Catharinastraat 83 

5, 6, 7 & 8 MEI 2016 

Donderdag 5 mei 2016:   
 13.00 - 15.30 uur  Efkes Anders Jasskapel  
 15.30 – 18.00 uur  The Limetree Seven 

 
Vrijdag 6 mei 2016: 
 12.00 - 15.00 uur  Lunchconcert met The Hugger Mugger JazzBand 
 15.00 - 16.30 uur  The Old Fashion Band 
 16.30 - 18.00 uur  Orange Town Jazzband 
  
Zaterdag 7 mei 2016: 
 11.00 - 13.00 uur  Koffieconcert met Duchess of Swing 
 13.30 - 18.00 uur  Orange Town Jazzband  
     & The Swanee Bridge Jazzband 
 19.30 - 21.30 uur  Jamsession  
 
Zondag 8 mei 2016: 
 14.00 - 18.00 uur  Swanee Bridge Jazzband  
     & The Pebblestone Jazzband 



Efkes Anders Jasskapel is opgericht in 1 981  en dus aan 
een 35-jarig jubileum toe. 

In de beginjaren werd nog wat gezocht naar de stijl waarin 
gespeeld zou worden. Wel kwam een duidelijke filosofie tot 
stand, die de band nog steeds kenmerkt: een optreden moet 
voor het publiek èn voor de band zelf een plezierige happe-
ning zijn. Daarbij zijn de goede onderlinge verhoudingen in 

de band belangrijker dan de technische kwaliteiten van de leden. 

De stijl heeft zich uiteindelijk ontwikkeld in de richting van een toch wel karakteristieke 
mengvorm van New Orleans Revival en de wat rauwe streetparade muziek. Met een breed 
repertoire, van echte streetparade-classics tot blues en gospel, kan de band bij elke gele-
genheid voor de dag komen. Muzikaal uitgangspunt blijft daarbij de beginperiode van de 
jazz. 

Waalse Kerk Breda / Wendelinuskapel 

In 1429 beginnen de voorbereidingen voor de bouw van een Capucijner 
klooster met daarnaast een kapel, in opdracht van Johanna van Pola-
nen, de vrouw van Engelbrecht I van Nassau. Deze kapel, gelegen in de 
Caeterstraete, de latere Catharinastraat, werd toegewijd aan de hei-
lige Wendelinus van Trier, een heilige tegen besmettelijke ziekten en 
in 1440 in gebruik genomen. In 1535 wordt het oude Begijnhof over-
gebracht naar de plaats van het voormalige klooster van de Graeuwe 
zusters bij het Valkenberg.  

In 1590 verovert Prins Maurits Breda d.m.v. een  turfschip.  Breda kwam daarmee in 
Staatse handen en de begijnen moesten dientengevolge hun kerk afstaan. Maurits was de 
begijnen redelijk goed gezind, maar ingevolge een synodaal besluit van Dordrecht in 1578 
hadden de Franssprekenden recht op een eigen kerk. Een belangrijke dwingende rol speel-
de de militaire gouverneur, Charles de Héraugière, die als Waal en Hervormde, de kerk 
opeiste. Het altaar en de heiligenbeelden werden verwijderd. Vijfendertig jaar bleef de 
St. Wendelinuskapel Waalse kerk, totdat Breda in 1625 na een uitputtend beleg voor Spi-
nola capituleerde en de Spanjaarden er weer aan de macht kwamen. De kapel ging opnieuw 
deel uitmaken van het Begijnhof. 

In 1637 veroverde Frederik Hendrik Breda. De kerk bleef tot 1648 (Vrede  van Munster) 
in bezit van de begijnen. Vanaf dat jaar moesten de begijnen hun kerkgebouw definitief 
afstaan aan de Waalse gemeente. De kerk kreeg een eigen ingang in een van de woninkjes 
in de Katerstraat en werd de oorspronkelijke toegang, inclusief de laat - gotische poort 
met de beeltenis van de Heilige Catharina, dichtgemetseld. Deze poort is nu, na geconser-
veerd te zijn, tegen een zijwand in de kerk achter glas te zien. 

Tot 1830 bleven de begijnen hier hun doden en pastoors begraven, daarna werd dit per 
wet verboden. Enkele grafstenen herinneren hier nog aan. De preekstoel stamt uit de 17e 
eeuw evenals de credoborden. Aan de kansel hangt het Hugenotenkruis, afgeleid van het 
Malthezerkruis. Een beroemd Königsorgel, gebouwd door de beroemde orgelbouwers Cas-
par en Ludwig König in 1761-1763  is ter begeleiding van de diensten aanwezig.  

The Old Fashion Band is een kleine band met een bezet-
ting van negen personen, opgerichte vóór 1990; ‘wanneer pre-
cies weten we niet meer’. 
 
De band speelt de prachtige populaire nummers uit de periode 
1925 – 1950, en heeft ‘professionele zang’ toegevoegd. 

En door eigen arrangementen komt de sound uit de eerste helft van de vorige eeuw hele-
maal tot zijn recht. 
 
“Fashion’ heeft dus in dit verband niets met kleding of mode te maken, maar duidt alleen 
aan dat we de mooie nummers van voornamelijk vóór 1950 ten gehore brengen.  
The Old Fashion Band laat je met bruisende uitvoeringen in verrukking komen van een an-
dere tijd. De tijd van de Charleston, Al Capone, heren met fracks, de eerste Broadway-
musicals, mooie hoeden, oude clubs, cocktail-jurken en de muziek op zondagmiddag. 
Maar dan in een eigentijdse bezetting, met een knipoog. 

The Hugger Mugger JazzBand maakt al enkele jaren deel 
uit van het programma van de Waalse kerk tijdens het be-
roemde Bredase Jazzfestival. Ook dit jaar zijn we weer van 
de partij en gaan met plezier enkele optredens verzorgen. 

The Hugger Mugger JazzBand is opgericht in 2011 met het 
doel; op een plezierige manier oude stijl jazz muziek te spe-
len.  
In de afgelopen jaren is er een repertoire opgebouwd be-

staande uit een mix van traditionele dixieland en New Orleans Jazznummers. Maar ook 
stukken uit latere periodes en stromingen behoren tot het repertoire.  
Onder leiding van Arnold van Deurzen, welke de meeste arrangementen heeft geschreven, 
wordt er wekelijks gerepeteerd met het nodige plezier en spontaniteit. 
Optredens worden serieus benaderd echter door het enthousiasme en spelvreugde van de 
zes muzikanten ontstaat er vaak een wisselwerking met het publiek wat een heerlijk 
sfeertje geeft.  

Graag zien we weer vele bekende (en onbekende) gezichten in de Waalse Kerk bij onze 
optredens op vrijdag 6 mei 2016 en op zaterdagavond 7 mei 2016 tijdens de jamsession. 

The Limetree Seven is een typisch “oude stijl” dixieland-
orkest.  En deze stijl is bij alle muzikanten in zeer bekwa-
men handen. 
De band heeft inmiddels hun 12½ jarig jubileum achter de 
rug, die zij gevierd hebben met het uitbrengen van een ge-
weldige cd. 
Het is de jaren uitgegroeid tot een graag gehoord en gezie-
ne gast in binnenlandse- en buitenlandse festivals en jazz-
clubs. 

The Limetree Seven bestaat uit: 
Trompet, muzikaalleider  John Coolen 
Saxofoon   Cees Coolen 
Klarinet   Cor van Berkel 
Trombone   Antoine Daemen 
Bas    Loek Hamers 
Drums    Anton van Leuken 
Banjo    Cees van Rooij  


