
CONCERTAGENDA
JAZZSEIZOEN

2017–2018

WWW.PJPJ.NL

PJPJ IS MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

technische workshops

Cultureel Centrum Voorschoten, Prinses Marijkelaan 4, Voorschoten
Entree: € 5,00
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Contactgegevens:
Secretariaat Podium Jong Professionals Jazz Voorschoten

Diepenbrocklaan 4, 2253 HM Voorschoten
T: 06-54374788

E: secretaris@pjpj.nl
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ZATERDAG 2 SEPTEMBER, 20:00 UUR
KOEN VAN DER PLAS, GITAAR, EGLÈ PETROSIUTÈ, 
ZANG EN KOOS ZUILHOF, SAXOFOON
Koen van der Plas begon met accordeon spelen. Rond zijn 12e kwam hij er achter dat 
gitaar toch beter bij hem paste. Op 16 jarige leeftijd werd Koen toegelaten aan de Jong 
Talent opleiding van het Conservatorium van Amsterdam en speelde al op het North Sea 
Jazz in 2016. Eglè Petrosiutè werd geboren in Vilnius, Litouwen. Stond al meerdere malen 
met groot succes op het PJPJ podium. Treedt nu door heel Nederland en in het buitenland 
op. Doet masters examen aan het Conservatorium Amsterdam. Koos Zuilhof komt met 
ritmesectie de band versterken. Koos zit in het Nationaal Jeugd Jazz Orkest.

ZATERDAG 14 OKTOBER, 20:00 UUR
NAÑO PELAEZ ALONSO, VIBRAFOON EN 
LINA ASELSKYTÈ, ZANG
Naño Pelaez Alonso groeide op in La Coruña. Naño stond in 2016 al eerder met succes 
op ons podium. Begon op zijn 8ste met pianoles en op zijn 12e switcht hij naar klassiek 
slagwerk en ontdekt vervolgens de jazzmuziek. Hij studeert nu voor zijn masters diploma 
aan het Koninklijk Conservatorium. Lina Aselskytè groeide op in Litouwen. Zingt van 
jongs af aan. Na enkele andere studies kiest zij definitief de jazzmuziek. Het studeren op 
melodielijnen benadert zij vanuit het perspectief van de instrumentalist. Haar stem klinkt 
zeer zuiver en helder.

ZATERDAG 11 NOVEMBER, 20:00 UUR
ANDREAS SCHMITZ, CONTRABAS EN 
IRINI KONSTANTINIDI, ZANG 
Andreas Schmitz werd geboren in Aalborg, Denemarken. Krachtige bassist! De inspiratie 
van zijn spel komt uit de hedendaagse muziek, hiphop, soul en jazz. Andreas wil op het 
Koninklijk Conservatorium het authentieke jazzspelen perfect in de vingers krijgen. 
Irini Konstantinidi komt uit Athene, volgde pianoles vanaf haar 5e. Na een zangcarrière 
in Griekenland waar zij ook in theatershows optrad, kwam zij naar het Koninklijk 
Conservatorium om zichzelf verder te ontwikkelen. Irini heeft een kristalheldere stem. 
Haar benadering is om haar stem vooral als extra instrument in de jazz te gebruiken.

ZATERDAG 9 DECEMBER, 20:00 UUR
ARMONDO PETRELLA, TROMBONE EN 
DOMINIKA ZAWADA, ZANG
Armondo Petrella werd geboren in Monza bij Milaan. Zijn liefde voor muziek, vooral jazz 
en afro-Amerikaans georiënteerde muziek groeide naarmate hij ouder werd. In 2011 
studeerde hij al af aan de ‘Milano International Jazz Academy’ op jazzgitaar(!). Nu studeert 
hij trombone in Den Haag. Dominika Zawada werd in 1992 geboren in Polen. In 2011 
verhuisde zij naar Nederland en deed eerst de ‘DJAM’ opleiding in Amsterdam. In 2014 
bereikte zij de finale van ‘The Voice’ van Polen. Stond in 2016 al met groot succes op ons 
podium. Dominika brengt haar eigen mix van jazz, folk, pop en wereldmuziek!

ZATERDAG 27 JANUARI, 20:00 UUR
BIG BAND KONINKLIJK CONSERVATORIUM 
O.L.V. JOHN RUOCCO
Voor de 5e keer in successie een optreden van de Big Band Koninklijk Conservatorium 
in het Cultureel Centrum. Best bezochte concert van het jaar! En dat is niet voor niets; 
5 saxofoons, 4 trombones en 4 trompetten, ritmesectie met meestal een speciale 
solist (wordt later aangekondigd) en dit alles onder de bezielende leiding van dirigent 
John Ruocco, klarinettist en saxofonist van Amerikaanse afkomst.

ZATERDAG 17 FEBRUARI, 20:00 UUR
LORENZO DITTA, PIANO EN 
ALKISTIS LAMPROPOULOU, ZANG
Lorenzo Ditta, pianist en componist werd geboren op 24 november 1983 in Rome. 
Na jaren klassieke pianostudie studeert hij in 2003 af in ‘modern piano’ in 2003 aan de 
CIAC Music School in Rome. Treedt op in Rome in alle clubs en op festivals en geeft les. 
Tussen 2008 en 2014 toert hij met zangeres/actrice Fatima Scialdone de hele wereld 
over en componeert filmmuziek. Alkistis Lampropoulou werd geboren in Athene. 
Zij studeerde af aan de Hoge School voor Muziek van Pallini. Hierna studeerde zij 
musicologie in Athene en studeerde tegelijkertijd klassiek piano en harmonie aan de 
piano. In 2014 kwam zij naar Den Haag om haar zangtalent hier te perfectioneren.

ZONDAG 11 MAART, MIDDAGCONCERT, 15:00 UUR
JAZZKOOR KONINKLIJK CONSERVATORIUM 
O.L.V. ANKA KOZIEL
Dit is beslist een van de leukste concerten van het jazzseizoen van PJPJ. Door het tijdstip 
ook zeer geschikt voor kinderen die gratis naar binnen mogen. Het Jazzkoor Koninklijk 
Conservatorium werd 8 jaar geleden opgericht door Anka Koziel, hoofdvakdocente aan 
het Conservatorium. Het koor bestaat uit voornamelijk zangstudenten uit het eerste en 
tweede studiejaar. Elk jaar is de groep dus weer nieuw. Het repertoire is afwisselend en 
bestaat uit veel bekende jazz en/of soulnummers in een arrangement van Anka zelf of van 
de jazzarrangeurs Kirby Shaw en Berty Rice.

ZATERDAG 14 APRIL, 20:00 UUR
MARIJA VOITENKOVA EN BROKEN CIRCUITS
Marija Voitenkova is een zangeres van Russische afkomst maar werd geboren in Riga, 
Letland. Gefascineerd door improvisatie leerde zij op 12jarige leeftijd tijdens pianoles 
jazzmuziek kennen. In Letland trad zij al op verschillende festivals op en studeerde aan 
de prestigieuze ‘Riga Dome Choir School’. Broken Circuits is een modern jazzkwartet, 
ontstaan op het Koninklijk Conservatorium. Opgericht door bassist Bjorn Vandenneucker 
en gecompleteerd door drie Portugese medestudenten; Gonçalo Oliveira (gitaar), 
João Sousa (drums) en Tomás Boto (altsax), die eerst samen in Lissabon studeerden. 
Dit kwartet focust zich op het spelen van originele moderne muziek met invloeden uit de 
Free Jazz tot aan rockmuziek. 

ZATERDAG 26 MEI, 17:00 TOT 23:30 UUR
3E PJPJ PIET WEZEPOEL JAZZ FESTIVAL 
IN HET CULTUREEL CENTRUM
Jazzfestival op topniveau voor en door jong en oud! Podium Jong Professionals Jazz 
Voorschoten (PJPJ) organiseert voor de 3e keer het “Piet Wezepoel Jazz Festival” op 
zaterdag 26 mei in het Cultureel Centrum in Voorschoten, aanvang 17.00 uur. Naast 
optredens van de School voor Jong Talent en jazzformaties van studenten van de 
jazzafdeling, ook docenten van het Koninklijk Conservatorium Den Haag waaronder jazz 
acts van internationale klasse. Donateurs van PJPJ betalen voor de toegang tot het festival een 
gereduceerd tarief tot 2 personen!

PJPJ CONCERTAGENDA
PJPJ organiseert tussen september en april iedere maand een jazzconcert in het 
Cultureel Centrum te Voorschoten. Het voorheen 9e afsluitende concert in mei wordt 
vervangen door het ‘Piet Wezepoel Jazz Festival’. Komend jaar zal dit plaatsvinden 
op zaterdag 26 mei, met altijd jong talent en soms “oud” jazztalent van het 
Koninklijk Conservatorium te Den Haag.


