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JAZZCONCERT PJPJ
Nicolau Lafetá Quartet
& special guest zangeres
Mose Franssen
ZATERDAG 25 OKTOBER 2014, 20:00 UUR
Cultureel Centrum, Prinses Marijkelaan 4, Voorschoten
Nicolau Lafetá werd geboren in Brazilië. Hij kwam
5 jaar geleden naar Nederland om een bachelor
jazztrompet te volgen aan het conservatorium in
Den Haag. Inmiddels heeft hij die afgerond en
vervolgt hij zijn pad met een master opleiding aan
het conservatorium in Tilburg. Hij wil een mix maken
van Braziliaanse muziek met jazz en daar zijn stem in
vinden. Hij laat zich inspireren door velen, zoals
Paulo Moura, Tom Jobim, Vittor Santos en Raul de
Souza die hem al voor gingen op dit pad. Nicolau
heeft een fantastisch sound en raakt je in het hart met
zijn diepte en warmte.
Mose Franssen studeert dit jaar af aan het
conservatorium in Den Haag, studierichting jazzzang. In haar tweede jaar werd Mose betoverd door
de Braziliaanse muziek, niet alleen de liefde voor de
mooie ritmes en melodieën raakte haar, ze werd
vooral gegrepen door de verhalen en poëzie van dit
Zuid-Amerikaanse land. Mose is een verhalen
verteller, ze wil de mensen meenemen in haar
verhalen, wat een bijzondere zoektocht is; hoe kun je
de mensen raken in een taal die ze niet of nauwelijks
verstaan? Laat je meenemen in deze Braziliaanse
verhaaltjes, gemixt met jazz en eigen composities.
Deze twee artiesten, allebei met het tegenovergestelde beginpunt op de
zelfde zoektocht. Hoe kunnen Braziliaanse muziek, jazz en eigen composities
samen komen. Zij worden begeleid door:
Elizabeth Fadel - piano
Luis Daniel Moura - drums
Matheus Nicolaievsky - bass

Mede mogelijk gemaakt door:
• Audio van Hooidonk, Leiden
• CRealiTijd, technische workshops
• Frans Spendel Makelaardij
• Gemeente Voorschoten
• Grafisch bureau Grapefish
• Koeleman Accountants en
Belastingadviseurs
• Koninklijk Conservatorium
’s-Gravenhage
• Martin Blok Meubelstoffeerderij,
Leidschendam
• Praktijk Frisolaan,
manuele- en fysiotherapie
• René Zoetemelk,
fotograaf en tekstschrijver
• Shalom, grill restaurant
• Slijterij Adegeest
• Sportfondsenbad Voorschoten
• Sportinstituut Goederaad
• Stichting Fonds tot steun,
Amsterdam
• Stichting Senioren Voorschoten

  

• Tandprothetische praktijk
Buschman

