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JAZZCONCERT PJPJ
Jazzkoor Koninklijk
Conservatorium Den Haag
ZONDAG 10 APRIL 2016, 15:00 UUR
Cultureel Centrum, Prinses Marijkelaan 4, Voorschoten
Op zondagmiddag 10 april
zal er weer een bijzonder
jazzconcert plaatsvinden in
het Cultureel Centrum te
Voorschoten georganiseerd
door Podium Jong
Professionals Jazz. Ditmaal
een optreden door het
Jazzkoor van het Koninklijk
Conservatorium. Het koor
trad in de voorgaande 2 jaren
al 2 keer met groot succes op
in Voorschoten.
Het Jazzkoor Koninklijk Conservatorium is 7 jaar geleden opgericht door
zangdocente Anka Koziel. Anka is hoofdvakdocente jazz zang aan het
conservatorium. Het koor bestaat voornamelijk uit eerste- en tweedejaars
zang studentes aan het Koninklijk Conservatorium die verplicht aan het koor
moeten deelnemen in verband met hun jazzstudie; en deze wordt aangevuld
met studenten die het leuk vinden om deel uit te maken van het koor (hier zit
bijvoorbeeld een vioolstudente tussen). Hiernaast wordt het koor deze
middag begeleid door een zeer ervaren jazzstudenten trio dat zal bestaan uit
een pianist, bassist en drummer. Het repertoire zal bestaan uit ‘medleys’ van
bekende jazz en soulnummers en ook iets minder bekende jazz en
soulnummers. Het koor staat o.l.v. docente en dirigente Anka Koziel.

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

Wij hopen u allen graag te verwelkomen bij dit geweldig leuke en gezellige
concert!
De line up op 10 april zal zijn:
Zang:
Alkistis Lampropoulou, Ackvile Ruockute,
Dominika Zawada, Dominyka Mikute, Justina Klevinskaite,
Lina Aselskyte , Maria Voitenkova en Anka Koziel
Piano:
Raul Santana
Contrabas: Bernardo Sacconi
Drums:
nog niet bekend

• Gemeente Voorschoten
• Grafisch bureau Grapefish
• Koninklijk Conservatorium
’s-Gravenhage
• Va Bene, Siciliaans specialiteiten
restaurant
• Praktijk Frisolaan,
manuele- en fysiotherapie
• René Zoetemelk,
fotograaf en tekstschrijver
• Slijterij Adegeest
• Sportfondsenbad Voorschoten
• Sportinstituut Goederaad
• Stichting Fonds tot steun,
Amsterdam
• Stichting Senioren Voorschoten

