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JAZZCONCERT PJPJ
Kasper Moliin Kwartet en
zangeres Liesbeth Gieben
ZATERDAG 11 APRIL 2015, 20:00 UUR
Cultureel Centrum, Prinses Marijkelaan 4, Voorschoten
Kasper Moliin werd geboren in Borup, Denemarken.
Sinds zijn 7e maakt Kasper muziek en begon met
pianoles. Hierna begon hij met het bespelen van de
altsaxofoon en trombone en ontwikkelde zich tot een van
de meest opwindende jonge saxofonisten in de
Scandinavische jazz scene. Kasper combineert de
jazztraditie met een moderne ‘Scandinavisch’ geluid en
hij speelt de laatste jaren zijn eigen composities op
festivals en in jazzclubs in Europa. Na op de beste
muziekopleidingen in Denemarken en Zweden te
hebben gestudeerd, verhuisde Kasper naar Den Haag
om op het Koninklijk Conservatorium les te kunnen
krijgen van de Amerikaanse saxofonist en klarinettist
John Ruocco.
Liesbeth Gieben is een jazz-zangeres, geboren in
Den Haag. Ze is 23 jaar en is dit jaar aan haar Masters Jazz
zang begonnen aan het Koninklijk Conservatorium in
Den Haag. Gieben begon op haar tiende met
saxofoonlessen bij Tom van Noord en ontdekte op haar
veertiende haar liefde voor zang. Vanaf haar vijftiende
begon ze dan ook met zanglessen bij Yvonne Smeets en
daarna ook bij klassiek zangdocente Marike Verbeek.
De eerste twee jaar waren de lessen voornamelijk
gebaseerd op pop en rock. Liesbeth luisterde toen graag
naar bands als: 'Muse' en 'The Dresden Dolls'. Op haar
achttiende kwam ze echter in contact met jazzmuziek en
toen wist ze zeker dat ze jazzzang wilde gaan studeren.
Momenteel zijn zangeressen als Sarah Vaughan,
Billie Holiday en Anita O'day haar grootste invloeden.
Zaterdag 11 april treden voor u op:
Liesbeth Gieben – Zang
Kasper Moliin – Altsaxofoon
Dimitris Verdinoglou – Piano
Matheus Nicolaiewsky – Contrabas
Augustas Baronas – 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

