
Benefiet Bigband Festival  in Baarlo 
 
Op zondag 23 september viert Bigband Nice Company(BBNC) uit Baarlo haar 25 jarig jubileum met 
een benefiet bigband festival in zaal Unitas te Baarlo.  
De opbrengst van dit benefietconcert is bestemd voor Stichting Herberg Papilio uit Maasbree. Deze 
stichting stelt zich ten doel om gezinnen waarvan een kind overleden is, een laagdrempelige 
lotgenoten vakantie aan te bieden.  
De deelnemende bands: 
 
Bigband Nice Company (BBNC)  
Tim Paters geeft leiding aan de 16 enthousiaste muzikanten van het jarige BBNC. Het repertoire met 
nummers uit de 60, 70 en 80'er jaren, maar ook  hedendaagse  muziek, heeft een geheel eigen sound 
met aantrekkelijke arrangementen.. Herkenbare melodielijnen, een vleugje jazz  en een swingende 
sound zijn de muzikale ingrediënten van BBNC. 
Timbre Tajiri uit Baarlo 
Het repertoire van Timbre Tajiri is bijna onbeperkt: van zachtaardige, bijna zweverige ballads naar 
stuwende, rauwe rocknummers, met een nadruk richting een swingende, bigband-achtige sound. Het 
kan allemaal! 
Bigband Noord Limburg uit Venlo 
heeft onder leiding van Jos Wetzels door de jaren heen een uitgebreid repertoire opgebouwd, van 
klassiekers als Frank Sinatra, Duke Ellington en Count Basie naar de moderne hedendaagse muziek 
van Chuck Mangione, Maynard Ferguson, New Cool Collective,Caro Emerald, Amy Winehouse en 
Micheal Bublé. 
Pauzeoptreden van duo JaLouse 
Duo van trompet en zang speelt jazz, pop, easy-listening en soul. 
The Ambassadors uit Kessel  
Onder leiding van Emiel Sillen speelt de bigband moderne pop, jazz, Limburgse muziek, en veel meer. 
De combinatie met zang wordt volop gemaakt en het is een leuke ‘kweekvijver’ voor ons jong 
muzikale talent die gitaarlessen (en in de toekomst zanglessen!) volgen.  
Bigband ’81 uit Venlo  
staat onder leiding van Alex Loiacono en vertegenwoordigt vele stijlen variërend van swing tot rock 
en van latin tot disco en jazz. Naast de opluistering van feestelijke aangelegenheden voert de band 
ook frequent in binnen- en buitenland kwalitatief hoogstaande projecten uit met bekendheden als 
Ack van Rooijen, Klaus Osterloh, John Marshall, Paul Vaes, Ronald Douglas en Pussycat. 
 
De deelnemende  bands staan garant voor een afwisselende swingende, jazzy en  funky middag 
waarbij niemand op zijn stoel kan blijven zitten. 

Het festival  begint om 14.00 u en duurt tot 18.00 u. Zaal Unitas, Wilhelminastraat 11A  Baarlo 

Entree voor volwassenen: €5,00 

Kinderen tot  18 jaar gratis.  

  

 
 


