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Concert Big Band 
ZATERDAG 8 FEBRUARI 2014, 20:00 UUR 
 
Cultureel Centrum, Prinses Marijkelaan 4, Voorschoten 
 
Speciaal concert door de Big Band Koninklijk Conservatorium 
Den Haag ter ere van het 20ste Jubileumjaar van stichting P.J.P.J. 
 
Een Big Band bestaat normaalgesproken uit 5 saxofoons, 5 trompetten,  
4 trombones en een ritme sectie bestaande uit drums, gitaar, bas en piano, 
soms aangevuld met een zangsolist. 
 
De Big Band Koninklijk Conservatorium 
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. Uit deze 
arrangementen blijkt een grote veelzijdigheid aan stijlen en opvattingen. 
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 8 februari in 
het Cultureel Centrum een speciale concertreeks af. Ditmaal staat de muziek 
van de Nederlandse arrangeur en docent arrangeren van het Koninklijk 
Conservatorium, Henk Huizinga, centraal. Henk Huizinga is opgeleid als 
trombonist en arrangeur en speelde onder andere in het Metropole Orkest. 
Arrangementen schreef hij onder meer ook voor het Metropole Orkest, het 
Jazz Orchestra of the Concertgebouw en de Lucht- en Marinierskapel.  
 
Solist op 8 februari is zanger Constantijn Schaap en de Big Band staat o.l.v. 
John Ruocco.  


