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JAZZCONCERT PJPJ
Akvile Ruockute, viool en
Lisa Koenig, zang
ZATERDAG 12 DECEMBER 2015, 20:00 UUR
Cultureel Centrum, Prinses Marijkelaan 4, Voorschoten
Akvile Ruockute werd geboren in het stadje
Prienai in Litouwen. Zij studeerde daar 11 jaar lang
klassiek viool. Akvile had geen idee wat jazzmuziek
inhield tot zij les kreeg van de gerenommeerde
leraar en musicus Vytautas Mikeliunas die haar in
aanraking bracht met de subtiele kanten van
jazzmuziek en wat je kan doen met een viool in jazz.
Haar grote inspiratie kreeg zij daarna van het
beluisteren van de Franse violist Didier Lockwood
waar zij erg tegenop keek. Drie jaar later werd zij
toegelaten aan het Koninklijk Conservatorium in
den Haag. Momenteel zijn haar grootste inspiratie
grappig genoeg de oude “jazz cats” op saxofoon
zoals Cannonball Adderley, Jackie Mclean en Stan Getz.
De jazzcarrière van Lisa Koenig begon relatief
laat. Ondanks pianolessen vanaf zeer jonge leeftijd
begon zij pas op 15-jarige leeftijd te denken aan
een toekomst in de muziek. Het zingen van jazz was
in eerste instantie iets wat zij naast pianospelen
deed, maar trok haar steeds meer. In 2010 deed Lisa
haar eindexamen en besloot zij uiteindelijk op 19jarige leeftijd een carrière als jazzzangeres na te
jagen. In Duitsland deed zij als solozangeres van de
Bigband van de Universiteit van Saarbrücken en in
diverse kleine ensembles 3 jaar lang ervaring op en deed vervolgens
succesvol toelating op het Koninklijk Conservatorium in 2013. Sinds 2014 leidt
zij haar eigen groep ‘The Lisa Koenig Quintet’.
Volledige bezetting op 12 december zal zijn:
Akvile Ruockute - viool
Lisa Koenig - zang
Raùl Santana - piano
Conrad Noll - contrabas
Joao Sousa – drums

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

