
  

  

  
22e jaargang nr. 3 

Mede mogelijk gemaakt door: 

• Audio van Hooidonk, Leiden 

• CRealiTijd, technische workshops 

• Frans Spendel Makelaardij 

• Gemeente Voorschoten 

• Grafisch bureau Grapefish 

• Koninklijk Conservatorium 
’s-Gravenhage 

• Va Bene, Siciliaans specialiteiten 
restaurant 

• Praktijk Frisolaan,  
manuele- en fysiotherapie 

• René Zoetemelk,  
fotograaf en tekstschrijver 

• Shalom, grill restaurant 

• Slijterij Adegeest 

• Sportfondsenbad Voorschoten 

• Sportinstituut Goederaad 

• Stichting Fonds tot steun, 
Amsterdam 

• Stichting Senioren Voorschoten 

• Tandprothetische praktijk 
Buschman 

JAZZCONCERT PJPJ 
Sten Valdmaa, trombone en 
Ronja Burve, zang 
ZATERDAG 14 NOVEMBER 2015, 20:00 UUR 

Cultureel Centrum, Prinses Marijkelaan 4, Voorschoten 
 
 
Sten Valdmaa werd in 1988 geboren in Estland en 
studeerde daar aan het Georg Ots Tallinn Music 
College en aan het Centraal Conservatorium van 
Ostrobothnia (grootste provincie van Estland). Eerst 
studeerde hij enkele jaren klassiek trombone en 
daarna ook jazz en pop. Sinds 2012 studeert hij aan 
het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Hij 
speelde als freelancer in Estland al in de big band 
van de politie en het orkest van de Estlandse 
defensie en in het Jazzorkest van Ostrobothnia. In 
Nederland speelt hij in de Indie Folk band “Odd Hugo”, de HKU Bigband en 
trad o.a. op met de Codarts/Koninklijk Conservatorium Bigband op het North 
Sea Jazz Festival.  
 
Ronja Burve werd in 1993 geboren in Letland. Zij 
zong al vanaf jonge leeftijd in koren en 
zangensembles. Vanaf 2009  zette Ronja haar eerste 
stappen op jazzterrein. Tegelijkertijd studeerde zij 
aan de prestigieuze ‘Riga Dome Choir School’ in de 
hoofdstad Riga, waar zij leerde om technisch goed 
te zingen en te improviseren en waar zij 
jazzgeschiedenis kreeg en de ervaring om samen te 
spelen en ook ervaring opdeed met optreden. In 
2013 werd haar talent ontdekt en werd zij solist in 
de “City Jazz Youth Band” ; een bigband voor jonge 
getalenteerde musici uit Riga, en trad zij op voor nationale radio! Momenteel 
studeert Ronja bij zanglerares Anka Koziel aan het Koninklijk Conservatorium 
en formeerde haar eigen jazzkwartet in 2014. 
 
 
De volledige jazzbezetting op 24 oktober is: 
Sten Valdmaa - trombone 
Ronja Burve - zang 
Christos Yerolatsitis - piano 
Yussif Barakat - contrabas 
Pauls Pokratnieks - drums 
 


