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JAZZCONCERT PJPJ

The Royal Sisters
ZATERDAG 12 SEPTEMBER 2015, 20:00 UUR
Cultureel Centrum, Prinses Marijkelaan 4, Voorschoten
Dit vocale trio bestaat uit de
volgende drie jazz zangeressen:
Liesbeth Gieben (NL),
Egle Petrosiute (LT) en
Liesbeth Maiburg (NL) en werd
opgericht op het Koninklijk
Conservatorium in Den Haag. In
het begin van december 2014
kwamen de drie zangeressen
voor het eerst samen om hun
eerste arrangementen uit te
proberen. Nadat zij er achter
kwamen dat de combinatie van
hun stemmen een mooi en rijk
geluid voortbracht, er ook een
persoonlijke klik was en een
gelijkgestemde smaak voor
liedteksten, noemden zij zichzelf ‘The Royal Sisters’. Het trio zingt door hen
zelf gearrangeerde jazz standards waarin de nadruk ligt op de
tekstuitvoering. Zij geven bekende oude standards een frisse en speelse draai
waardoor de stukken zeer toegankelijk klinken voor elk publiek. Een musicus
die hen samen voor het eerst hoorde riep uit: “You guys sound like the evil
Andrew Sisters!”
En nu, na het uitbreiden en bijschaven van hun repertoire, richten zij zich op
het maken van CD opnames en optredens buiten het conservatorium, waarbij
ook dit optreden in het Cultureel Centrum een mooie mogelijkheid is om zich
te presenteren!

Mede mogelijk gemaakt door:
• Audio van Hooidonk, Leiden
• CRealiTijd, technische workshops
• Frans Spendel Makelaardij

Line up op 12 september:
Liesbeth Gieben: zang
Egle Petrosiute: zang
Liesbeth Maiburg: zang
Daniel Dudok: gitaar
Yussif Barakat: contrabas
Marcello Spagnolo: drums

• 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

