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T.R.A.S.K. 
(Tausk, Rigter, Albjerg, Stanik en Klapwijk) 
ZATERDAG 10 MEI 2014, 20:00 UUR 
 
Cultureel Centrum, Prinses Marijkelaan 4, Voorschoten 
 
Als afsluiting van het 20ste concertseizoen van de stichting “Podium Jong 
Professionals Jazz” Voorschoten, zal er op zaterdagavond 10 mei 2014 een 
fantastisch jazzconcert plaatsvinden in Het Cultureel Centrum te 
Voorschoten. Ditmaal geen ‘jong talent’ maar talent dat indertijd ‘jong’ was 
en die inmiddels hun sporen in de Nederlandse muziek scene ruimschoots 
verdiend hebben. Vijf fulltime professionals in een eenmalig concert dat u 
niet wilt missen! 
 
1. Niels Tausk, trompet 
Al vele jaren behoort Niels Tausk onbetwist tot een 
van de beste ‘bebop’ trompettisten van Nederland. 
Daarnaast is hij bandleider, componist, arrangeur, 
een veelgevraagd contrabassist en docent op het 
Koninklijk Conservatorium te Den Haag. Al acht 
maal speelde hij op het ‘North Sea Jazz Festival’ in 
diverse gerenommeerde bezettingen en werkt hij 
met veel verschillende jazz musici, waaronder de 
bekende pianist en cabaretier Mike Boddé. 
 
2. Simon Rigter, saxofoon 
Simon Rigter studeerde bij John Ruocco en Ferdinand 
Povel aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. Hij 
maakt deel uit van het ‘Victor Kaihatu Quartet’, het ‘Ruud 
Breuls/Simon Rigter Quintet’ en ‘The Jazz Orchestra of the 
Concertgebouw’. Daarnaast leidt hij zijn eigen jazzkwartet 
en geeft hij les aan ‘Codarts’ en het Conservatorium van 
Amsterdam. Simon wordt in de ‘jazzscene’ gezien als één 
van de beste tenorsaxofonisten van Nederland. 
 
3. Erik Albjerg, contrabas 
Erik Albjerg, van origine trompettist, kwam naar 
Nederland om muziektheorie en contrabas te 
studeren aan het Koninklijk Conservatorium te  
Den Haag. Hij studeerde o.a. contrabas bij Hein van 
der Geyn. Na zijn afstuderen werd hij docent Jazz 
theorie aan dit conservatorium. Naast lesgeven is 
hij een smaakvolle contrabassist in diverse 
groepen en is hij arrangeur voor o.a. het beroemde 
Metropole Orkest. Erik speelde o.a. met de 
Amerikaanse gitarist Doug Raney, saxofonist  
Toon Roos en pianist Rembrandt Frerichs.  



  

4. Juraj Stanik, piano 
Juraj Stanik is hoofddocent Jazzpiano aan het 
Koninklijk Conservatorium te Den Haag. In zijn 
jonge jaren speelde hij veelbelovend ‘klassiek 
cello’ en werd daardoor als ‘jong talent’ toegelaten 
op het Koninklijk Conservatorium te Den Haag waar 
hij later zeer bewust overstapte naar jazzmuziek en 
de piano. Regelmatig treedt hij op met veel grote 
namen uit de nationale (o.a. saxofonist Benjamin 
Herman) en internationale jazz wereld. “Een 
lyrische creatieve improvisator met een ijzersterke 
timing.” 
 
5. Tjeerd Klapwijk, slagwerk/drums 
Tjeerd werd op 16-jarige leeftijd aangenomen als 
‘jong talent’ op de vooropleiding van het Koninklijk 
Conservatorium te Den Haag. Begonnen met 
klassiek slagwerk en actief als rockdrummer werd 
hij spoedig spontaan de jazzafdeling binnen-
getrokken. Naast compositie en muziekregistratie 
studeerde hij bij Clarence Becton en volgde  
o.a. lessen met Lionel Hampton, John Clayton,  
Jim Raney, Barry Harris e.v.a. Uiteindelijk studeerde 
hij af met een ‘masters’ in jazzdrums. Tjeerd volgde 
na zijn conservatoriumstudie ook nog drumlessen bij topdocent en 
jazzdrummer Jim Chapin uit New York. Tegenwoordig leidt hij zijn eigen 
drumschool in Voorschoten en treedt veel op met de bijzondere tapgitarist 
en organist/toetsenist Ron Baggerman. 


