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Mede mogelijk gemaakt door: 
• Audio van Hooidonk, Leiden 
• CRealiTijd, technische workshops 
• Frans Spendel Makelaardij 
• Gemeente Voorschoten 
• Grapefish 
• Koninklijk Conservatorium 

’s-Gravenhage 
• Va Bene, Siciliaans specialiteiten 

restaurant 
• Praktijk Frisolaan,  

manuele- en fysiotherapie 
• René Zoetemelk,  

fotograaf en tekstschrijver 
• Sportfondsenbad Voorschoten 
• Sportinstituut Goederaad 
• Stichting Fonds tot steun, 

Amsterdam 
• Stichting Senioren Voorschoten 
• J. van Vliet & Zn. 

Tweewielerspecialist 

JAZZCONCERT PJPJ 
Ronja Burve, zang &   
Raúl Santana, piano, gitaar 
ZATERDAG 12 NOV 2016, 20:00 UUR 

Cultureel Centrum, Prinses Marijkelaan 4, Voorschoten 
 
Ronja Burve, zang werd geboren in Letland in 
1993. Ronja zong in koren en vocale ensembles 
vanaf jonge leeftijd. Tussen 2009 en 2013 zat zij op 
de prestigieuze ‘Riga Dome Choir School’ waar zij 
veel muzikale kennis opdeed, haar eerste stappen 
zette op jazzgebied en goed leerde te 
improviseren. In 2013 was zij al soliste in de “City 
Jazz Youth Band” (Bigband voor jong talent) in de 
hoofdstad Riga en deed ondermeer radio 
optredens. In 2014 vormde zij haar eigen jazzkwartet in Nederland en trad op 
het grootste jazzfestival van Letland “Saulkrasti Jazz” op. Sinds voorjaar 2016 
is zij ook toegetreden tot “The Royal Sisters”, een veelbelovende jazzformatie 
die al eerder bij PJPJ op het podium stond. 
 
Raúl Santana, piano werd geboren in Spanje 
(Madrid) in 1993. Begon op zijn 5e met piano 
spelen. Op 7-jarige leeftijd startte hij al met zijn 
studie aan het Conservatorium van Teresa Berganza 
in Madrid. Hier won hij de “Hazen Interpretation 
Contest’ van dit conservatorium in 2003. Vanaf 2004 
studeerde hij op het Conservatorium van Getafe 
waar hij Cum Laude op zijn 18e afstudeerde. Hierna 
studeerde Raúl ook 2 jaar op de muziek academie 
“Escuela de Música Creativa”. In 2012 kwam hij naar Den Haag en kreeg al 
een erevermelding op het Prinses Christina Jazz Concours 2014! 

Volledige bezetting op 12 november is: 
Ronja Burva - zang 
Raúl Santana Saez de Ibarra - piano 
Patrieck Bonnet - saxofoon  
Ignacio Santoro - contrabas 
Omiros Miltiadous - drums 
 
	


