
  

  
21e jaargang nr. 9 

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 

Eindconcert 21ste seizoen PJPJ  
Met meesterpianist  
Rob van Kreeveld en  
zangeres Yvonne Smeets 
ZATERDAG 16 MEI 2015, 20:00 UUR 

Cultureel Centrum, Prinses Marijkelaan 4, Voorschoten 
 
 
Rob van Kreeveld is bij het jazzpubliek niet zo bekend 
maar onder jazzmuzikanten wordt hij beschouwd als 
één van de beste pianisten en leraren van Nederland.  
Op 9 jarige leeftijd begint hij met piano spelen. Eerst 
alleen klassiek maar als hij in 1958 pianist Oscar 
Peterson op de radio hoort wordt hij door de jazz 
gegrepen. Vanaf 1960 tourt hij met Indo-rockgroep 
‘The Black Dynamites’ door Duitsland en Rock-’n-
rollclubs en maakt zijn eerste plaatopnames. In 1963 
gaat hij aan het Koninklijk Conservatorium (KC) 
studeren en in 1964 wordt hij bandleider en vaste 
begeleider van Paul van Vliet en cabaret Pepijn. In 
1979 wordt hij docent aan het KC en ook aan het 
Rotterdams Conservatorium voor de net opgezette 
afdelingen jazz en lichte muziek. Vanaf deze periode 
speelt Rob met een keur aan topmusici uit de 
internationale jazz waaronder Stan Getz, Woody Shaw, 
Toots Thielemans, Madeline Bell, Denise Jannah e.v.a. en de Nederlandse jazztop 
waaronder Rita Reys en Ack van Rooyen en is ook gastsolist bij het Metropole 
Orkest. 
 
 
‘Grote muzikale artisticiteit en eigenheid’, met deze 
onderscheiding verliet Yvonne Smeets in 2006 
summa cum laude het conservatorium, een jaar eerder 
won ze al de publieksprijs en de tweede prijs op het 
Nederlands Jazz Vocalisten Concours. “Timing, 
improvisatie en originaliteit”, las het juryrapport. Na 
een korte carrière als architect koos ze voor de 
muziek. Een gewezen rockzangeres viel voor de jazz 
en mengde het met wereldklanken, uit Braziliaanse en 
klassieke muziek, het liefst in haar eigen woorden. Momenteel o.a. 
hoofdvakdocente jazzzang aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. 
 
 
Met jong talent op contrabas Matheus Nicolaiewsky 
en op drums Thomas de Visser. 


