
 

 

 
22e jaargang nr. 2 

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 
Gitarist Francesco Sacchetti 
en zangeres Minji Kim 
ZATERDAG 24 OKTOBER 2015, 20:00 UUR 

Cultureel Centrum, Prinses Marijkelaan 4, Voorschoten 
 
 
Francesco Sacchetti is afkomstig uit Rome, Italië. 
Na een klassieke basis krijgt hij vanaf 2005 
privéles van Massimo Melodia en andere gitaristen 
in Rome. In 2009 wordt hij aangenomen op de 
muziekacademie ‘L. Refice of Frosinone’. 
Francesco wil meer en gaat in 2013 aan het 
Koninklijk Conservatorium in Den Haag studeren. 
Francesco trad in Nederland al op met de K.C. Big 
Band in de Anton Philipszaal. Hiernaast trad hij het 
afgelopen seizoen op met het K.C. jazzcombo o.l.v. 
docent en drummer Eric Ineke, op het Voorburg Jazz festival 2015. Zijn 
interesse gaat uit naar het begeleiden van solisten en het maken van 
arrangementen voor diverse jazzbezettingen.  
 
Minji Kim werd geboren in Pohang in Zuid-Korea. 
Als jong kind volgde zij klassiek pianoles maar 
werd zeer aangetrokken door het zingen en dus 
werd zang haar hoofdinstrument. Vervolgens werd 
zij in een Koreaanse muziekcompetitie 3e uit 800 
deelnemende musici! Hierna kreeg zij de kans om 
te vertalen bij een jazz cursus van “Dutch Summer 
School” in Nederland en maakte zij de keuze om in 
Nederland Jazzmuziek te gaan studeren aan het 
Koninklijk Conservatorium. Minji is sterk 
beïnvloed door de legendarische jazz zangeres Billie Holiday.    
 
De volledige jazzbezetting op 24 oktober is: 
Minji Kim – zang 
Francesco Sacchetti – gitaar 
Steven Willem Zwanink - contrabas 
Marcello Spagnolo - drums 
Claudio Jr De Rosa - tenorsaxofoon 
 


