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JAZZCONCERT PJPJ
Het Ingi Bjarni Trio met gastzangeres Maria Magnúsdóttir
ZATERDAG 15 NOVEMBER 2014, 20:00 UUR
Cultureel Centrum, Prinses Marijkelaan 4, Voorschoten
Dit trio treedt op en speelt zelfgeschreven jazzmuziek met melancholische
melodieën, mooie harmonieën (samenklanken) en rockmuziek ritmes en
wordt 15 november aangevuld door zangeres Maria Magnúsdóttir
Ingi Bjarni studeerde jazzpiano aan FÍH Music School (Reykjavik,
IJsland) en studeerde daar af in 2011. Eerst was hij nog een jaartje
uitwisselingsstudent op de muziekhogeschool ‘Ingesund’ in
Varika, Zweden en daarna kwam hij naar Nederland om aan het
Koninklijk Conservatorium op een hoger niveau verder te
studeren op de piano. Sinds hij jazzpiano speelt treedt hij al op in
verschillende settings en in verschillende stijlen. In 2010 was hij
nog lid van een band genaamd ‘Silfurberg’; die Volksliedjes
(“Nordic Folk”) met eigen arrangementen speelde door heel
Reykjavik. Ingi Bjarni is ook lid van de Eyjafjalla Experience, een
samenwerking tussen IJslandse en Zweedse musici die optraden in Zweden,
Nederland en in IJsland. Hij componeert zijn eigen jazzstukken en voerde die al
eerder uit in IJsland en Nederland. Vanavond voor het eerst in het Cultureel
Centrum. In 2014 werd Ingi Bjarni Skúlason genomineerd voor de ‘Icelandic Music
Prize’ als de meest veelbelovende jazz artiest van IJsland.
Voor Maria Magnúsdóttir was het niet mogelijk om nog
iets anders te gaan doen nadat zij jazzmuziek ontdekte. Zij
begon met zangles aan ‘The Icelandic Musicions Union
School of Music’ in Reykjavik, IJsland. In de tussentijd zat zij
ook in het Reykjavik Gospel Koor en zong daar regelmatig
solo. In 2008 studeerde zij af aan de hiervoor genoemde
muziekopleiding en ontving een nationaal diploma voor
jazz zang en als zanglerares. In 2009 bracht zij al een eerste
solo CD uit getiteld “Not Your Housewife”, die alleen in IJsland werd uitgebracht.
Het album, met 10 liedjes door Maria zelf geschreven, werd goed ontvangen door
de critici. Ondanks dit succes in IJsland wilde zij zich verder ontwikkelen en
begon te studeren aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag in 2011.
Zij heeft inmiddels al veel opgetreden in Den Haag en omgeving en zit in
verschillende muziekprojecten en groepen van jazz tot electro popmuziek.
Het Ingi Bjarni Trio is:
Ingi Bjarni Skúlason – piano
Cyrille Obermüller – bas
Pauls Pokratnieks – drums

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

