
Swingtime 
In 2013 is de Bigband Nuenen begonnen om 
het aloude radioprogramma van de AVRO, 
'Swingtim e', nieuw leven in te blaze n. In dit 
radioprogra mma speelde de bigband 'de 
Skymasters' met beroemde jazz coryfeeën, 
live op de radio vanuit Nick Vollebregts jazz
café in Laren.Voor de uit voer ingen van Nue
nens Swi ngtime werd caf é Schafrath 
omgetoverd in een waar jazzcaf é. Van deze 
voorstelli ngen, werde n opnames gemaakt 
door de LON. Deze zijn t erug te vind en op 
de site van Bigband Nuenen (www.bigba nd 
nuenen.nl). In de Nuenense Swingtime ses
sies traden jazzgiga nte n op als trombonist 
Bart van Lie r, zangeres Greetje Kauffeld, 
pian ist Rob van Bavel. saxofo nist Joris 

Post humus en de Japanse saxof onist Yui
chiro Tokuda. 

Watermolen van Opwetten 
Een nieuwe Swingtime serie gaat op een 
nieuwe locatie en op een nieuw tijdst ip 
plaatsvinden. De Swi ngt ime seri e in café 
Schafrath waren op doordeweekseavonden. 
Nu worden de voorste llingen geho uden op 
zondagmiddage n om 14.30 uur in de Wate r
mol en van Opwetten. Deze schitterende 
locatie zal het thuis podium van de Bigband 
Nuenen worden voor weer een nieuwe seri e 
concerte n, met weer bijzonder e jazzgaste n. 
Zo is in de nabije toekomst onder meer een 
concert met trompet t ist Eric Vloeimans 
te verwachten. Ook biedt het restaura nt 

t ijden s een Swingt ime voors t elling een 
speciaal 'jazz arra ngement' aan. Zo kunt u 
uw zondagmiddag met live jazz muziek goed 
af sluiten met een mooi diner. 

Harm Langermans en Lidwien Sakkeren 
Het eerst e Swi ngti me concert vind t plaats 
op 27 november 2016. Als gast- solist is dan 
Harm Langermans uitgenodigd. Deze vir 
t uoze Eindh ovense t rompettis t heef t al 
vaker met de Bigband Nuenen gespeeld, als 
side kick in de trompetsecti e. Nu neemt hij 
de ro l in als solist. Ook zal zangeres Lidwie n 
Bakkeren uit Nuenen, in een aantal st ukken 
de Bigba nd Nuenen aanvullen. Voor de 
Swingt ime concerten word t, zoalsgebru ike
lijk, geen ent reeprijs gevraagd. 

Johan Laurens 
Goorstraat 35 - 37 
Eindhoven 
(Ho ek Tongelresestraat naast Bristol) 

zonvenen nl nov. 2016 


