
Duchess of Swing is Nederlands enige Bigband met een uitsluitend vrou-
welijke bezetting en heeft daardoor een krachtig eigen geluid. Onder leiding 
van René Stegman brengen zij swingende jazz in de stijl van Glenn Miller, 
Benny Goodman, Sammy Nestico, Count Basie, Louis Prima en vele ande-
ren uit het Swing Era. Instrumentale nummers worden aangevuld met de 
swingende vocalen van zangeres Carrie Kok. Ter ere van hun 25 jarig be-
staan geeft Duchess of Swing op 20 november 2016 een jubileumconcert in 

Theater de Avenue in Breda. In de aanloop daarnaartoe zal dit jaar bij alle concerten alvast een voorproef-
je van A Tribute to Glenn Miller gegeven worden. 

De swingende Swanee Bridge Jazzband heeft al heel wat jaartjes in deze 
samenstelling achter de rug. Alle muzikanten hebben 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 jazzband brengt jullie terug naar de tijd van de dertiger 
en veertiger jaren tot de periode van King Oliver, Red Nichols, George Le-
wis en Louis Amstrong. De Swanee Bridge Jazzband blikt ook terug op de 
vijftiger en zestiger jaren. Dat was de tijd van Glen.Miller, Duke Ellington en 
Cound Basie.  

De Orange Town Jazz Band 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 van latere datum, die in 
een oude stijl jazzjasje zijn gegoten. 
De nummers worden met veel enthousiasme gebracht in een typische oude 
stijl jazzbezetting (trompet, rieten, trombone, piano, slagwerk, banjo en bas) 
waarbij ook de zang natuurlijk niet ontbreekt.  
Bezetting:  Ady van Gils, trompet; Ferdinand Chaudron, rieten; Bart Schuur-

mans, trombone; Frans Schaffels, bas en zang; Donna Magermans, banjo; Ad Schuite, slagwerk. En om-
dat onze vaste pianist Marcel Wajon helaas verhinderd is hebben we tot ons genoegen Mary Marrevee 
bereid gevonden zijn plaats die middag achter de vleugel in te nemen. Ook zal zij een stukje zang voor 
haar rekening nemen.  

His Masters Noise. De band, die fijne ongecompliceerde Oude Stijl Jazz 
speelt, is opgericht in 1982 door een aantal leraren van het A.v.Duinkerk-
encollege in Veldhoven. Na 35 jaar is de bezetting nagenoeg ongewijzigd 
en is de band zich gaan onderscheiden van andere door zich toe te leggen 
op nummers waarin prachtig drie - en vierstemmig gezongen wordt. Boven-
dien zijn er een aantal bekende stukken in een nieuw muzikaal jasje gesto-
ken, waardoor ze totaal anders en verfrissend klinken en is er een unieke 
eigen stijl en sound  opgebouwd. 
In 1997 werd de eerste CD " Can't stand Noise opgenomen en heeft de 
band onder het motto "musiceren moet goed en gezellig zijn " talloze optre-

dens gehad in jazz clubs, cafés, festivals en feesten. His Masters Noise is inmiddels niet alleen bekend in 
de omgeving van Eindhoven, maar ook ver daarbuiten. 
De bezetting van de band bestaat uit: Wiel Berden klarinet en leider, Bert Gerbrands slagwerk, Remy du 
Long bas, Friso van Terwisga banjo en gitaar, Wim Wijnhoven piano, Willem van Alphen trompet en Peter 
van Twist trombone. 

Hi-5 JazzBand bestaat uit een vijftal enthousiaste muzikanten met een 
passie voor muziek. 'We' zijn Mary: piano en zang, Ben: banjo en zang, 
Joop: tuba, Bart: trombone en Ron: saxen. 
We spelen graag Oude Stijl Jazz, maar schuwen er niet voor uitstapjes te 
maken naar andere stijlen, bijvoorbeeld klezmer. Onze voorkeur gaat uit 
naar minder bekende nummers, daar zijn er nog steeds heel veel van en 
ze klinken vaak zeker zo interessant. 
Onze kleinere dan de standaard New Orleansbezetting heeft als voordeel 

dat we ook in huiskamers kunnen spelen. En dat doen we graag bij de koffie of tijdens een drankje. 
Vanmiddag hopen we ons enthousiasme voor deze muziek op U over te kunnen brengen. 

PROGRAMMA 

OUDE STIJL JAZZ 

IN DE  

WAALSE KERK BREDA 
Catharinastraat 83 

25, 26, 27 & 28 MEI 2017 

Donderdag 25 mei 2017:   

 12.00 - 14.30 uur   The Pebblestone Jazzband 
 14:30 – 16:30 uur  The Hugger Mugger JazzBand 
 16:30 - 18:30 uur  The Limetree Seven 
 18:30 - 20:30 uur  The Goody Goody Jazzband 

Vrijdag 26 mei 2017: 

 12.00 - 14.30 uur   Lunchconcert met The New Orleans Dixie Scaters 
 14.30 - 16.30 uur   The Sin City Seven 
 16.30 - 18.00 uur   Orange Town Jazzband 

Zaterdag 27 mei 2017: 

 11.00 - 13.00 uur   Koffieconcert met Duchess of Swing 
 13.30 - 17.30 uur   Orange Town Jazzband  
     & The Swanee Bridge Jazzband 
 17.30 - 19.30 uur   His Masters Noise 

Zondag 28 mei 2017: 

 13.30 - 15.00 uur   The Old Fashion Band 
 15:00 - 17:00 uur  The Hugger Mugger Jazzband  
     & HI-5 Jazzband 

4 dagen:    SCHILDERIJEN TENTOONSTELLING VAN YVONNE VAN DER GRAAF4 dagen:    SCHILDERIJEN TENTOONSTELLING VAN YVONNE VAN DER GRAAF  



Yvonne van der Graaf "Bij het kijken naar kunst gaat het niet zozeer om 

het beoordelen of iets goed of mooi is, maar meer om de manier van 

interpreteren."  

Mijn hele leven ben ik gevoed met- en omringd door kunst. Vele tentoon-
stellingen heb ik mogen inrichten. “Novynu” is in de loop van mijn leven 
mijn “inspiratiewoord” geworden. Novynu staat voor: yvon nu, ruimte, 
vrijheid, kracht, uitdaging, passie, processen, emotie en kleur. Geduren-

de mijn drukke en inspirerende werkleven, hoofdzakelijk in de grafische sector, voelde ik mij sterk verbon-
den met de veranderingsprocessen binnen organisaties en de mens daarin. Na mijn werkleven is er meer 
ruimte ontstaan om mijn kunstzinnige reis te maken. Mijn ruimtelijke objecten werk ik voornamelijk uit in 
gemengde techniek. Ik gebruik veel verschillende materialen die leidend zijn bij mijn creaties. Deze vorm 
van creëren geeft een zekere spanning en aan mij de volledige ruimte om te zijn wie ik ben.  

Waalse Kerk Breda / Wendelinuskapel 

In 1429 beginnen de voorbereidingen voor de bouw van een Ca-

pucijner klooster met daarnaast een kapel, in opdracht van Jo-

hanna van Polanen, de vrouw van Engelbrecht I van Nassau. 

Deze kapel, gelegen in de Caeterstraete, de latere Catharina-

straat, werd toegewijd aan de heilige Wendelinus van Trier, een 

heilige tegen besmettelijke ziekten en in 1440 in gebruik geno-

men. In 1535 wordt het oude Begijnhof overgebracht 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 speelde 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 Spinola capituleer-

de en de Spanjaarden er weer aan de macht kwamen. De kapel ging opnieuw deel uitmaken van het Be-

gijnhof. 

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 geconserveerd 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, ge-

bouwd door de beroemde orgelbouwers Caspar en Ludwig König in 1761-1763  is ter begeleiding van de 

diensten aanwezig.  

Pebblestone Jazzband. In 1983 ontstond in Helvoirt het muziekgezelschap 
'Los Zand', opgericht door een aantal Helvoirtse 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 ge-

meenschapshuis van Helvoirt onder de noemer Lazy Sunday Afternoon Jazz. 
Verder treden ze regelmatig op verzoek elders op.  
De vaste bezetting: Miel Bogaerts – piano, Frans van Lith – banjo  en zang, Tim Kievits – trombone, Rob 
van den Broek – trompet, Peer van Hoof – klarinet, Stephan Zenden – sousafoon (bas),  Wim Dik – drums.  

The Old Fashion Band is een kleine band met een bezetting van negen 
personen, opgerichte vóór 1990; ‘wanneer precies 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 helemaal 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 andere 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 beroemde Bredase Jazzfesti-
val. 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 spelen. In de afgelopen jaren is 
er een repertoire opgebouwd bestaande uit een mix van traditionele dixie-
land 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 weke-
lijks 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.  

The Limetree Seven is een typisch “oude stijl” dixielandorkest.  En deze 
stijl is bij alle muzikanten in zeer bekwamen handen. 
De band heeft inmiddels hun 12½ jarig jubileum achter de rug, die zij 
gevierd hebben met het uitbrengen van een geweldige cd. 
Het is de jaren uitgegroeid tot een graag gehoord en geziene gast in bin-
nenlandse- en buitenlandse festivals en jazzclubs. 
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  

Sin City Seven Het traditionele jazz-orkest “Sin City Seven“ ontleent 
haar naam aan de “zondige” stad New-Orleans en in het bijzonder aan 
de beruchte wijk Storyville alwaar het dagelijks leven werd gekenmerkt 
door een losbandige levensstijl: prostitutie, drugs, drank en gewelddadig-
heden (1897-1917).  

Mede door dit soort ongeremde vrijheden kon zich in New-Orleans een 
experimentele muziekstijl ontwikkelen welke (pas later!) ”Jazz“ werd ge-
noemd. De traditionele (N.O.) jazz is een muziekstijl welke zich kenmerkt 
door vrije (collectieve) improvisatie en West-Afrikaanse ritme-invloeden 

op basis van o.a. bestaande volksliedjes, worksongs, spirtuals, ragtime, marches, quadrilles en mazurka’s. 

De mannen van Sin City Seven proberen op ongedwongen wijze, met passie en enthousiasme  de traditio-
nele jazz-stijl te doen voortleven daarbij geïnspireerd door de fantastische trad-jazz-vertolkingen  van de 
“New Black Eagles Jazzband” uit Boston. 

Mede doordat Anne Wiesk inmiddels als vaste zangeres verbonden is aan het orkest is het repertoire aan-
gepast en brengt het orkest met zangeres tegenwoordig de veelal vergeten traditionele jazz songs . 

Anne Wiesk heeft een prachtige expressieve, dynamische en melancholische jazz-stem met een breed 
bereik. Zij weet op overtuigende wijze de “classic jazz-songs“ te vertolken en is momenteel gekend als  
een van de beste trad-jazz-zangeressen van de hedendaagse jazz-scene in Zuid-Nederland. 


