22e jaargang nr. 5

JAZZCONCERT PJPJ
Big Band Koninklijk
Conservatorium
ZONDAG(MIDDAG) 17 JAN 2016, 15:00 UUR
Cultureel Centrum, Prinses Marijkelaan 4, Voorschoten

Een Big Band bestaat normaalgesproken uit 5 saxofoons, 4 trombones, 4
trompetten en een ritme sectie bestaande uit drums, gitaar, bas en piano,
soms aangevuld met een zangsolist. De Big Band Koninklijk Conservatorium
Den Haag trad de laatste 2 jaar al met groot succes op in het Cultureel
Centrum in Voorschoten. Steeds met een speciale gastsolist en een ander
repertoire.
De band heeft een lange geschiedenis. Midden jaren zeventig formeerden
studenten en docenten zelf al een big band. Eind jaren zeventig werd pianist
en arrangeur Frans Elsen de eerste vaste dirigent. De jazzafdeling van het
Koninklijk Conservatorium, die in 1979 van start ging, is als het ware uit die
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 het repertoire van de big band flink gegroeid. Een deel
bestaat uit arrangementen die door docenten en studenten van de
jazzafdeling zijn geschreven. Een ander deel bestaat uit arrangementen van
bekende gastdirigenten waarmee de Big Band heeft gewerkt. De Big Band
Koninklijk Conservatorium heeft al meer dan twee decennia tijdens het North
Sea Jazz Festival opgetreden. De band werd daarbij regelmatig gedirigeerd
door bekende gastcomponisten en -arrangeurs zoals Jim McNeely, Maria
Schneider, Rob Pronk en Bill Holman.
De Koninklijk Conservatorium Big Band sluit met het concert op 17 januari in
het Cultureel Centrum weer een concertreeks af. Wij zijn blij om te mogen
aankondigen dat de solisten op deze mooie jazzmiddag zangeres Yvonne
Smeets en zangeres Anka Koziel zullen zijn; beide hoofdvakdocent jazz zang
aan het Koninklijk Conservatorium. Ook ditmaal staat de band o.l.v. John
Ruocco.

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

