
  

  

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 

  
21e jaargang nr. 4 

JAZZCONCERT PJPJ 
  Jazzkoor Koninklijk 
Conservatorium Den Haag 
o.l.v. Anka Koziel 
 
ZATERDAG 20 DECEMBER 2014, 20:00 UUR 
 
Cultureel Centrum, Prinses Marijkelaan 4, Voorschoten 
 
Op zaterdag 20 december zal er weer een bijzonder 
jazzconcert plaatsvinden in het Cultureel Centrum te 
Voorschoten. In verband met de naderende kerstdagen 
zal het concert zich een beetje in kerstsfeer afspelen. 
Het repertoire zal o.a. bestaan uit ‘medleys’ van 
bekende en misschien iets minder bekende jazz en 
soulnummers, bijvoorbeeld ‘Basin’ Street Blues’, 
‘Fever’ en andere stukken. 
 
Het Jazzkoor Koninklijk Conservatorium is 5 jaar 
geleden opgericht door zangdocente Anka Koziel. 
Anka is hoofdvakdocente jazz zang aan het 
conservatorium. Het koor bestaat o.a. uit eerste- en 
tweedejaars jazz zang studenten/studentes aan het 
Koninklijk Conservatorium die verplicht aan het koor 
moeten deelnemen in verband met hun studie, 
aangevuld met zangstudenten die het leuk vinden deel 
uit te maken van het koor. Hiernaast wordt de avond gevuld met een jazztrio 
(namen nog onbekend), dat zal bestaan uit een pianist(e), bassist en 
drummer. Dit zal een ervaren studenten jazztrio zijn, samengesteld door het 
conservatorium in overleg met Anka Koziel. 
 
Op dit moment bestaat het jazzkoor uit:  
Lisa Koenig, Ronja Burve, Dominika Zawada, Lina Aselskyte, Levi Cox, 
Hyo Seon Kim, en Marija Voitenkova 
 
Wij hopen u allen graag te verwelkomen bij dit geweldig leuke en gezellige 
concert! 
 
Entree slechts € 4,00 en donateurs en sponsors kunnen zo naar binnen lopen! 
 

foto: Karen Scheffers 


