23e jaargang nr. 1

UNIEK JAZZCONCERT PJPJ
Andreas Schmitz, contrabas
en Lina Aselskyrte, zang
ZATERDAG 3 SEP 2016, 20:00 UUR
Cultureel Centrum, Prinses Marijkelaan 4, Voorschoten
Andreas Schmitz, contrabas werd geboren in de
stad Aalborg, gelegen in het noorden van
Denemarken. Hier studeerde hij bas aan de
koninklijke muziekacademie van Aalborg en trad op
in diverse clubs en op festivals waaronder het Blue
Festival in Aalborg en het Winter Jazzfestival in
Aarhus. Hij maakte o.a. opnames met het avantgarde jazztrio ‘Shitpissnvomit’. Zijn spel en
muziekstijl vinden hun roots in de hiphop, soul,
hedendaags gecomponeerde muziek en jazzmuziek.
Andreas gaat zijn 3e studiejaar aan het Koninklijk
Conservatorium in. Hier werkt hij aan het
perfectioneren van zijn basspel vanuit de echte
jazztraditie.
Lina Aselskyte, zang groeide op in Litouwen. Vanaf
haar jongste jaren had zij een grote passie voor
muziek maar dacht niet aan ‘professional’ worden tot
zij na enkele andere studies, waar zij niet gelukkig
mee was, terugkeerde naar de muziek. Lina stopte
veel tijd in het bestuderen van traditionele jazz maar
haar creativiteit vraagt ook om meer en zij zoekt dan
ook altijd naar smaakvolle keuzes en interessante
improvisatie. Het studeren op melodielijnen
benadert zij vanuit het perspectief van de
instrumentalist. Haar stem klinkt zeer helder. Zij
arrangeert en componeert ook zelf.

Mede mogelijk gemaakt door:
• Audio van Hooidonk, Leiden
• CRealiTijd, technische workshops
• Frans Spendel Makelaardij
• Gemeente Voorschoten
• Grapefish
• Koninklijk Conservatorium
’s-Gravenhage
• Va Bene, Siciliaans specialiteiten
restaurant

De complete line-up op zaterdagavond 3 september zal zijn:

• Praktijk Frisolaan,
manuele- en fysiotherapie

Andreas Schmitz - contrabas
Lina Aselskyte - zang
Felician Erlenburg - saxofoon
Richie Struck - drums
Nog niet bekend - piano of gitaar

• René Zoetemelk,
fotograaf en tekstschrijver
• Sportfondsenbad Voorschoten
• Sportinstituut Goederaad
• Stichting Fonds tot steun,
Amsterdam
• Stichting Senioren Voorschoten
• J. van Vliet & Zn.
Tweewielerspecialist

