THE HAMMERFIELD STOMPERS
Een orkest dat in 1989 is begonnen als podiumband, maar na een paar jaar ook de smaak
te pakken heeft gekregen van de charmes van het spelen als looporkest. Opgericht te
Leusden (Hamersveld => Hammerfield), in 1995 verhuisd naar Soest, en van bezetting
vernieuwd.
Als podiumband is het orkest een aantal
keren opgetreden tijdens het Abc “Oude”
Jazz Festival te Abcoude, het Jazz Festival
in Amersfoort, Grolsch Jazzfestival te
Groenlo,
Jazzfestival
Hoofddorp,
Jazzfestival Gorinchem, Jazzfestival Tiel,
het Rhine Town Jazz Festival te
Wageningen en het Jazzfestival te
Zevenaar, alsmede in vele grote en kleine
jazzclubs .

Prestigieus zijn optredens in Huis ter Duin te Noordwijk en de Wiemsel in Ootmarsum.
Maar de klap op de vuurpijl was toch een oudejaarsoptreden op in het Amstel hotel te
Amsterdam of misschien toch de introductie van een optreden op de “Jules Verne” door
Astrid Joosten.
Ook in het buitenland is de band actief. Na een
tournee in 1991 door Afrika (Gabon) is het
orkest vooral in Duitsland veel gevraagd.
Door de gezellige sfeer en uitstekende
onderlinge verstandhouding, vooral in muzikaal
opzicht, is de band een prettige basis voor
gastsolisten. Tientallen keren speelden Sytze
van Duin, ex kornettist Dutch Swing College
Band en Ernst Bruins, trompettist Metropolitan
Roof Orchestre de sterren van de hemel. Ook
Klaas Wit, eveneens ex.DSCB, exelleerde bij The Hammerfield Stompers op trompet,
trombone en zelfs op tuba.
Het onderdeel “Stompers”in de naam doet een
bepaald purisme in de stijl vermoeden (Stomp=
soort muziek en dans uit de jaren ’20) , maar het
orkest wil gewoon met plezier en enthousiasme
gezellige traditionele jazzmuziek spelen.

Verder speelde de band voor de meest uiteenlopende
gelegenheden. Het TV programma Love Letters, voor
diverse regionale radio-omroepen, bij autoraces te
Zandvoort, de VIP tent van Champions Trophy,
tuinfeesten,
schoolfeesten,
personeelsfeesten,
bedrijfsopeningen,
productpromoties,
bruiloften,
braderieën, ballonfiësta’s , casino’s, partyschepen,
sportmanifestaties
als
golfclubs,
hockeyclubs,
tennisverenigingen, club de jeu de boules, skate- en
skeelerwedstrijden,
Koninginnedagverenigingen,
studentenfeesten, schoolfeesten, particuliere feesten,
serviceclubs als Lions, Rotary en Probusclub,
gemeentehuizen, politieke meetings, nieuwjaarsontbijten
en recepties, universitaire promoties, winkelcentra,
zieken-en verzorgingstehuizen, zelfs als begeleiding van
een versierde olifant,…kortom overal waar vrolijke muziek bij hoort.

