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UNIEK JAZZCONCERT PJPJ
Nano Pelaez, Fernán Mejuto
en Miro Herak, Vibrafoon
ZATERDAG 21 MEI 2016, 20:00 UUR
Cultureel Centrum, Prinses Marijkelaan 4, Voorschoten
Nano Pelaez werd geboren in Madrid en begon met
pianospelen toen hij 8 jaar oud was. Op zijn 12e stapt
hij over naar klassiek slagwerk en gaat dit ook
studeren. Aan het eind van zijn studie ontdekt hij jazz
door gitarist Pepe Evangelista en vanaf dat moment
richt hij zich alleen nog maar op vibrafoon. Nano had
les van o.a. Ton Risco, Jeff Davis en Abe Rábade en
speelde in de CSM Coruña Big Band.
Fernán Mejuto werd geboren in A Coruña in 1992.
Op 8 jarige leeftijd wil hij muziek gaan maken en
kiest als hoofdinstrument klassiek slagwerk. Op zijn
18e studeert hij Cum Laude af aan het
Conservatorium van A Coruña waar hij tijdens zijn
studie al in verschillende bands pop en jazz muziek
speelt. Hij tourde ook al door Europa waaronder met
zijn eigen experimentele jazztrio ‘Ghass’.
Miro Herak is het meest bekend van zijn werk in de
prijswinnende jazzformatie ‘AsGuests’. Werd geboren
in Slowakije en daar klassiek en jazz getraind op de
vibrafoon. Miro is een zeer veelzijdige speler en
improvisator. Miro trad op over de hele wereld van
Carnegie Hall in New York tot het North Sea Jazz
Festival in Nederland. Sinds enkele jaren
hoofdvakdocent vibrafoon aan het Koninklijk
Conservatorium van Den Haag. Deze avond speelt hij
samen met zijn leerlingen.
De complete Line up op zaterdagavond 21 mei zal zijn:
Miro Herak – vibrafoon
Fernán Mejuto – vibrafoon
Nano Pelaez – vibrafoon
met
Raul Santana – piano
Bernardo Sacconi – contrabas
Omiros Miltiadous - 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
• Slijterij Adegeest
• Sportfondsenbad Voorschoten
• Sportinstituut Goederaad
• Stichting Fonds tot steun,
Amsterdam
• Stichting Senioren Voorschoten

