
  

  
21e jaargang nr. 5 

Mede mogelijk gemaakt door: 

• Audio van Hooidonk, Leiden 

• CRealiTijd, technische workshops 

• Frans Spendel Makelaardij 

• Gemeente Voorschoten 

• Grafisch bureau Grapefish 

• Koeleman Accountants en 
Belastingadviseurs 

• Koninklijk Conservatorium 
’s-Gravenhage 

• La Donnafugata, Siciliaans 
specialiteiten restaurant 

• Martin Blok Meubelstoffeerderij, 
Leidschendam 

• 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 
Big Band Koninklijk 
Conservatorium met solist 
Martijn van Iterson 
 
ZATERDAG 24 JANUARI 2014, 20:00 UUR 
 
Cultureel Centrum, Prinses Marijkelaan 4, Voorschoten 
 
De Big Band Koninklijk Conservatorium heeft 
een lange geschiedenis. Midden jaren 
zeventig formeerden studenten en docenten al 
een big band. Eind jaren zeventig werd Frans 
Elsen de eerste vaste dirigent. De jazzafdeling 
van het Koninklijk Conservatorium, die in 1979 
van start ging, is als het ware uit de big band 
voortgekomen. Vanaf het begin van de jaren 
negentig ging John Ruocco, klarinettist en 
saxofonist van Amerikaanse afkomst, de band 
leiden. In de loop der jaren is de collectie van 
de big band flink gegroeid. Een deel bestaat uit arrangementen die door 
docenten en studenten van de jazzafdeling zijn geschreven. Uit deze 
arrangementen blijkt een grote veelzijdigheid aan stijlen en opvattingen. Een 
groot deel van de stukken is van gastdirigenten waarmee de Big Band 
Koninklijk Conservatorium al meer dan twee decennia optreed tijdens het 
‘North Sea Jazz Festival’.  
 
Martijn van Iterson – gitaar 
Op zijn 9de begint Martijn met gitaarles en zijn 
interesse voor jazz begint al 3 jaar later in 1982. 
Tussen 1988 en 1993 studeert hij bij de vermaarde 
jazzgitarist Wim Overgaauw aan het 
conservatorium van Hilversum. In 1989, op 19 
jarige leeftijd, zit hij al in de finale van de “Pall 
Mall Swing Award”. In 1994 wint hij vervolgens 
met de band ‘All The King’s Men’ de “Heineken 
Crossover Award” en in dat jaar wordt hij ook 
jazzgitaar hoofddocent aan het Conservatorium 
van Amsterdam. In 2004 wint hij een ‘Bird Award’ 
op het ‘North Sea Jazz Festival’. Vanaf 2009 maakt 
Martijn deel uit van “The Jazzorchestra Of The 
Concertgebouw”. In 2012 is hij de winnaar van de ‘Laren Jazz Award’; een 
zeer prestigieuze prijs in de Nederlandse jazzscene. Het is een buitenkansje 



  

om Martijn gitaarspelend ‘Live’ mee te maken en van dichtbij te zien in 
Voorschoten met de Bigband van het Koninklijk Conservatorium! 


