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De Central Heat Big Band onder leiding van Hein 
Buying pakt groots uit: na een eerdere samen-
werking in 2005 is het opnieuw gelukt om de 
Amerikaanse bandleider JOHN CLAYTON  naar 
Nederland te halen.  

Grammy winnaar JOHN CLAYTON is de mu-
zikaal leider van het Clayton-Hamilton Jazz 
Orchestra, was jarenlang de bassist in het  
legendarische Count Basie Orchestra en schreef 
muziek voor o.a. Diana Krall, Dee Dee Bridgewa-
ter, Natalie Cole, Paul McCartney, Queen Latifah 
en Quincy Jones.

EXPERIENCE

THE CENTRAL HEAT BIG BAND                                             
PROUDLY PRESENTS   

Kom dit evenement met ons meemaken, zij die er in 2005 bij waren weten 
waarom! Op de openbare repetitie (woensdag) kunt u getuige zijn van zijn 
inspirerende manier van werken, zijn unieke lichaamstaal en zijn bevlogen-
heid als nestor van de bigband-jazz. Op het jubileumconcert (donderdag) zal 
de Central Heat Big Band veel van zijn werk uitvoeren in een avondvullend 
programma. Na afloop is er gelegenheid voor een ‘meet and greet’ met John.
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JOHN CLAYTON CONDUCTS

THE CENTRAL HEAT BIG BAND
(m.m.v. Annelore Horn, Ronald Douglas en Sylvi Lane)

De Central Heat Big Band werd opgericht in 
1989. De in 1993 aangetrokken bandleider 
Hein Buying bleek en blijkt nog steeds enorm 
geschikt om de band verder te ontwikkelen. 
De band heeft onder zijn leiding echt leren 
swingen, zoals bevestigd door experts als 
Henk Meutgeert (Jazz Orchestra of the Con-
certgebouw), Joan Reinders (Millennium Jazz  
Orchestra) en Erik van Lier, juryleden op het 
Bigband Concours in Hoofddorp en het Sea-
breeze Bigband Event in IJmuiden dat werd 
gewonnen in 2004, 2005 en 2006. Een mijl-
paal was de eerste samenwerking met John  
Clayton in maart 2005. Vanaf dat moment 
gaat het verder bergopwaarts: in 2010 en in 
2013 behaalde het orkest de 1e prijs op het In-
ternationaal Bigband Concours in Hoofddorp.

De Central Heat Big Band biedt pure bigband-
muziek voor elk luisterend oor. Elk concert 
verrast de formatie weer met een uitgekiend 
en kwalitatief hoogstaand programma. Hier-
mee heeft de band in haar 25-jarig bestaan 
inmiddels een uitstekende reputatie opge-
bouwd, zowel bij het luisterend publiek als bij 
vakgenoten in binnen- en buitenland.

Concertzaal Oosterbeek
Rozensteeg 3
6862 DH Oosterbeek

OPENBARE REPETITIE:  
woensdag 5 november,
aanvang 20.00 uur.

CONCERT:  donderdag 
6 november, aanvang 20.00 
uur, zaal open 19.00 uur.

TICKETS
Openbare repetitie  5 nov: € 10,00
Concert  6 nov:  € 17,50
Voorverkoop via internet: € 15,00
All-In  5 en 6 nov: € 22,50

TICKETS VERKRIJGBAAR VIA:
www.concertzaal-oosterbeek.nl 
www.centralheatbigband.nl
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