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JAZZCONCERT PJPJ
Laurence Fish trio met
gastzangeres Egle Petrosiute
ZATERDAG 14 FEBRUARI 2015, 20:00 UUR
Cultureel Centrum, Prinses Marijkelaan 4, Voorschoten
Laurence Fish (Londen, 1985) begon met pianospelen op
9-jarige leeftijd en kreeg klassiek pianoles tot 2007. Hij
studeerde psychologie en muziek aan de Universiteit van
Leeds maar veranderde zijn toekomstplannen en besloot
zich totaal op jazzmuziek te richten. In 2008 emigreerde hij
naar Nederland om jazzpiano aan het Koninklijk
Conservatorium te studeren waar hij in 2013 Cum Laude
afstudeerde voor zijn ‘Bachelor diploma’ en studeert heden
voor zijn ‘Masters diploma’ en hij woont nu in Den Haag.
Ook geeft hij pianoles en treedt al regelmatig op.
Egle Petrosiute, Litouwen is een jonge jazzartieste die
opgroeide in een omgeving die al sinds haar geboorte
werd beheerst door jazzmuziek . Op 4-jarige leeftijd deed
zij al mee aan een zangwedstrijd! Hierna studeerde zij aan
de ‘Karoliniskiu School of Music’ in Vilnius, waar zij
pianoles, drumles en zangles kreeg. Zij won prijzen in
verschillende nationale en internationale jazzcompetities
voor jong jazztalent in Litouwen. Hiernaast deed zij veel
ervaring op als zangeres/pianiste van de Litouwse Big Band
“The Magic Time Orchestra” waarmee zij 6 jaar lang optrad
in binnen en buitenland. Zij trad ook op bij “Jazz Voices
2013” in Litouwen en op “Riga Jazz Stage 2014” in Letland.
Egle studeert nu jazz zang op het Koninklijk Conservatorium. Zij leidt o.a. haar
eigen band en probeert met zelfgemaakte arrangementen en composities en
nieuwe interpretaties van oude jazzliedjes, de jazz modern en hedendaags te
benaderen met veel harmonie en fijne ‘grooves’.
14 februari treden voor u op:
Egle Petrosiute – zang
Laurence Fish – piano
Matheus Nicolaiewsky – contrabas
Louis Portal – 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
• La Donnafugata, Siciliaans
specialiteiten restaurant
• 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

