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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 3 SEPTEMBER, 20:00 UUR
ANDREAS SCHMITZ, CONTRABAS EN 
LINA ASELSKYTE, ZANG
Andreas Schmitz, contrabas werd geboren in Aalborg in het noorden van Denemarken. 
De inspiratie van zijn muziekstijl en spel komen uit de hiphop, soul, heden daagse muziek 
en jazz. Andreas wil op het Koninklijk Conservatorium het authentieke jazz spelen perfect 
in de vingers krijgen. Lina Aselskyte, zang groeide op in Litouwen. Vanaf haar jongste 
jaren had zij al een grote passie voor muziek maar dacht niet aan ‘professional’ worden tot 
zij na enkele andere studies terugkeerde in de muziek. Zij bestudeert graag traditionele 
jazz maar haar creativiteit vraagt om meer dan dit.

ZATERDAG 1 OKTOBER, 20:00 UUR
EEF ALBERS, GITAAR
Eef Albers, gitaar begon aan het eind van de ’60-er jaren in de band “The First Move” 
uit Enschede. Daarnaast werkte hij sinds de jaren ’70 als gastgitarist met vele topmusici 
waaronder Stanley Clarke, Simon Phillips, Jon Cristensen en Ack van Rooyen en heeft hij 
zijn eigen groep; ‘de Eef Albers band’. In zijn composities en spel komen blues, rock, jazz 
en klassiek bij elkaar. Op 1 oktober treedt hij op met een getalenteerde gitaarleerling en 
ritmesectie (namen worden later bekend gemaakt!).

ZATERDAG 12 NOVEMBER, 20:00 UUR
RAÚL SANTANA, PIANO EN RONJA BURVE, ZANG 
Concert In het kader van ‘DeWeekVanDeKunst’ met twee aanstormende talenten:  
Raúl Santana, piano werd geboren in Madrid in 1993. Raúl begon al op 5 jarige leeftijd 
met piano spelen. Vanaf 2004 studeerde hij op het Conservatorium van Getafe waar 
hij Cum Laude afstudeerde. Hierna studeerde hij 2 jaar op muziekacademie “Escuela 
de Música Creativa”. Raúl kreeg al een erevermelding op het Prinses Christina Jazz 
Concours 2014. Ronja Burve, zang werd in 1993 in Letland geboren en zong in vocale 
ensembles sinds jonge leeftijd. Tussen 2009 en 2013 zat zij op de prestigieuze ‘Riga Dome 
Choir School’. In 2013 was zij solist in de “City Jazz Youth Band” (bigband voor jong talent!) 
in Riga en deed radio optredens. Sinds voorjaar 2016 is zij ook toegetreden tot “The Royal 
Sisters”, een veelbelovende jazzformatie.

ZATERDAG 10 DECEMBER, 20:00 UUR
YORGOS EFSTATHIOU, GITAAR EN 
DOMINIKA ZAWADA, ZANG
Yorgos Efstathiou, gitaar werd in 1987 geboren in Athene. Begon op 14-jarige leeftijd 
met klassiek gitaar en switchte naar elektrische gitaar op zijn 16e. Vanaf zijn 23ste kreeg 
hij enkele jaren privéles van Apostolos Leventopoulos waarna hij in 2013 klaar was om 
toegelaten te worden tot het Koninklijk Conservatorium. Dominika Zawada, zang werd 
geboren in Polen in 1992. Na jaren koorzang en privézangles verhuisde zij in 2011 naar 
Nederland op zoek naar avontuur. Na een jaar opleiding op ‘DJAM’ Amsterdam werd zij 
in 2013 toegelaten aan het conservatorium in Den Haag. In 2014 bereikte zij de finale van 
‘The Voice’ van Polen. Haar stijl is een mix van jazz, folk en wereldmuziek.

ZONDAG 29 JANUARI, MIDDAGCONCERT, 15:00 UUR
BIG BAND KONINKLIJK CONSERVATORIUM 
O.L.V. JOHN RUOCCO
Vanwege het grote succes in de 3 voorgaande jaren voor de 4e keer op rij een optreden 
van de Big Band Koninklijk Conservatorium in het Cultureel Centrum. Eind jaren zeventig 
werd pianist en arrangeur Frans Elsen de eerste vaste dirigent. De jazzafdeling van het 
Koninklijk Conservatorium, die in 1979 van start ging, is als het ware uit deze big band 
voortgekomen. Vanaf het begin van de jaren negentig is John Ruocco, klarinettist en 
saxofonist van Amerikaanse afkomst, de dirigent. Op zondagmiddag 29 januari zal de 
gerenommeerde jazzpianist Juraj Stanik gastsolist zijn!

ZATERDAG 11 FEBRUARI, 20:00 UUR
ALKISTIS LAMPROPOULOU, ZANG EN  
VÍCTOR OLLER SEGURA, PIANO 
Alkistis Lampropoulou, zang werd in Athene geboren. Zij studeerde daar af aan de 
Hoge School voor Muziek van Pallini. Hierna studeerde zij musicology in Athene en 
studeerde tegelijkertijd klassiek piano en harmonie aan de piano. Zij zit nu in haar 3e jaar 
in Den Haag. Víctor Oller Segura, piano werd in Barcelona geboren in 1991.  
Víctor Oller begon met pianospelen op zijn 5e jaar. Jaren later ontdekte hij de jazz en 
andere muziekstijlen die hem stimuleerden tot veel spelen en componeren.

ZONDAG 12 MAART, MIDDAGCONCERT, 15:00 UUR
JAZZKOOR KONINKLIJK CONSERVATORIUM 
O.L.V. ANKA KOZIEL
Al enkele keren eerder trad het jazzkoor met groot succes op in het Cultureel Centrum 
en dit was een reden voor het bestuur van PJPJ om er een traditie van te maken. Het koor 
werd 7 jaar geleden opgericht door zangdocente Anka Koziel en bestaat voornamelijk uit 
zangleerlingen in het eerste en tweede studiejaar aan het Koninklijk Conservatorium en. 
Elk jaar is er dus een nieuwe groep zangeressen. Het repertoire bestaat uit bekende en 
iets minder bekende jazz- en soulnummers gearrangeerd door Berty Rice, Kirby Shaw of 
door Anka zelf.

ZATERDAG 8 APRIL, 20:00 UUR
FERNÁN MEJUTO VAZQUEZ, VIBRAFOON EN  
MARIJA VOITENKOVA, ZANG
Fernán Mejuto Vazquez, vibrafoon werd geboren in A Coruña in 1992. Op zijn 18e 
studeert hij Cum Laude af aan het conservatorium van A Coruña waar hij tijdens zijn studie 
al in verschillende bands funk en ska speelt. Hij toerde ook al door Europa met zijn eigen 
experimentele jazztrio ‘Ghass’. Marija Voitenkova, zang is van Russische afkomst maar 
werd geboren in Riga in Letland. Zong klassiek vanaf jonge leeftijd. Gefascineerd door 
improvisatie leerde zij op 12-jarige leeftijd tijdens pianoles jazzmuziek kennen. Zij trad al 
op verschillende festivals in Letland op waaronder ‘Ventspils Groove’ en ‘Saulkrasti Jazz’ 
en studeerde aan de prestigieuze ‘Riga Dome Choir School’. 

ZATERDAG 20 MEI, 17:00 TOT 23:30 UUR
2E PJPJ PIET WEZEPOEL JAZZ FESTIVAL 
IN HET CULTUREEL CENTRUM
Na het succesvolle 1e Piet Wezepoel Jazz Festival op 25 juni 2016 hebben wij als PJPJ 
besloten om dit festival jaarlijks terug te laten keren in de plaats van ons 9e concert in mei. 
Verschillende optredens van: ‘Super jong talent’, jazzformaties van studerend talent en 
een hoofdact bestaande uit topmusici, bekend uit de Nederlandse jazz scene en met een 
connectie als docent of oud- leerling/docent aan het Koninklijk Conservatorium. 
Donateurs van PJPJ betalen voor 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 20 mei, met altijd jong talent en soms “oud” jazztalent van het 
Koninklijk Conservatorium te Den Haag.


