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WASSENAAR

zondag 16 oktober 16.00 uur

FRANCIEN VAN 
TUINEN QUARTET	

Francien van Tuinen mag zich rekenen tot de beste 
jazz vocalisten van ons land. Ze won diverse prijzen 
en werkte samen met grootheden als Richard 
Galliano. Ze heeft haar eigen weg gevonden, getuige 
haar overtuigende discografie en het feit dat ze zich 
weet te omringen met solisten als Jesse van Ruller, 
Benjamin Herman en Eric Vloeimans. Van Tuinen 
combineert een unieke stem, geweldige timing met 
een prettige, warme persoonlijkheid. Dat wordt 
genieten!

 WASSENAAR

Voor alle info en online tickets: 
WWW.JAZZSOCIETEITWASSENAAR.NL

LINE UP
Francien van Tuinen (vocals)
Jesse van Ruller (gitaar)
Jeroen Vierdag (bas)
Martijn Vink (drums)
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zondag 11 december 16.00 uur

RESAMBA	

ReSamba combineert zwoele Braziliaanse 
ritmes met het raffinement van de klassieke 
kamermuziek. Met dit unieke septet hebben Polence, 
Viricimo en Becker een bijzonder concept in handen dat de 
uitvoering van de Bossa Nova een nieuwe dimensie geeft. 

De verfijnde arrangementen van Michael Becker worden 
uitgevoerd door een te gekke Braziliaanse ritmesectie, het 
Quintessences String Quartet en de innemende zangeres 
Laura Polence. 

zondag 20 november 16.00 uur

TOOTS 
THIELEMANS 
TRIBUTE	

Toots Thielemans is een levende legende. Hij speelde 
met alle groten van de aarde. En paste in iedere stijl: 
van BeBop en Bossa Nova tot pop- en filmmuziek. Toots en 
zijn muziek worden op deze zondagmiddag geëerd door 
een geweldig quartet met onder anderen mondharmonica 
speler Tim Welvaars en Toots’ vaste begeleider Karel 
Boehlee. Een middag met de beste jazz en - ongetwijfeld 
bekende - melodieën.

 WASSENAAR WASSENAAR

LINE UP
Laura Polence (vocals)
Breno Viricimo (gitaar)
Alaor Soares (percussie)
Anna Britala (viool)
Laura Rafecas (viool)
Maria Sofia Espiga (altviool)
Alejandro Sanchez (cello)
Michael Becker (arrangeur/dirigent)

LET OP: dit concert vindt plaats  
in Auberge de Kieviet

LINE UP
Tim Welvaars (mondharmonica)
Karel Boehlee (piano)
Boudewijn Lucas (basgitaar)
Franc auf dem Brinke (drums)

BOSSA NOVA
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zondag 19 februari 16.00 uur

PAUL VAN DER 
FEEN’s ODYSSEE	

Bekend -zowel als sectie-speler en solist- van het 
Metropole Orkest laat Van der Feen zich in zijn Odyssee 
trio graag van een andere kant zien. Hij speelt - naast de 
altsax - veel piano in deze formatie en met broer Clemens 
op bas en drummer/producer Roy Dackus leidt dit tot 
prachtige, meeslepende uitvoeringen van zijn eigen 
composities. De groep is wendbaar en daar gaan de heren 
spectaculair en virtuoos mee om.

zondag 22 januari 16.00 uur

JOHAN 
CLEMENT 
QUARTET	

Pianist Johan Clement is een geweldenaar met een 
enorme staat van dienst. Hij begeleidde Mark Murphy, 
Sal Nestico, Clark Terry, Scott Hamilton en Art Farmer, ‘to 
name a few’. Hij behoeft dan ook nauwelijks introductie 
bij het jazzminnend publiek. Inmiddels zijn er van Clement 
maar liefst 18 albums verschenen waarvan ‘Some Other 
Time’ zijn allernieuwste is. 

Mainstream Jazz van de bovenste plank met onder 
anderen Simon Richter en Hans van Oosterhout.

 WASSENAAR WASSENAAR

LINE UP
Paul van der Feen  
(alt saxofoon, piano)
Clemens van der Feen (bas)
Roy Dackus (drums)

LINE UP
Johan Clement (piano)
Simon Richter (tenorsax)
Eric Timmermans (contrabas)
Hans van Oosterhout (drums)
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zondag 9 april 16.00 uur

BOP THIS!	

Deze jonge cats laten zien en horen dat 
BeBop leeft als nooit te voren! 

Hun performance verraad een ongekende kennis en 
enorme liefde voor de muziek van grootheden als 
Charlie Parker,  Dizze Gillespie en Miles Davis. Donald, 
Gidon, Jelle, Ties en Stefan nemen u mee naar de 
donkerste New Yorkse clubs en podia met hun perfecte 
arrangementen en geïnspireerde improvisaties. 
Bop Now. Bop This!

zondag 19 maart 16.00 uur

DAVID GOLEK 
TRIO	

De in Nederland wonende Israelische gitarist Golek 
spreekt de taal van de jazz overtuigend maar laat zich ook 
graag inspireren door pop- en wereldmuziek. Zijn muziek 
wordt verder uiteraard beïnvloed door zijn herkomst en 
achtergrond, maar de manier waarop Golek invloeden 
toelaat is bijzonder: hij omarmt iedere inspiratiebron met 
de warmte van wijsheid. Dat maakt zijn muziek bijzonder, 
sferisch en bijzonder toegankelijk.  

 WASSENAAR WASSENAAR

LINE UP
Donald Simoen (alt saxofoon)
Gidon Nunes Vaz (trompet)
Jelle van der Meulen (piano)
Ties Laarakker (contrabas)
Stefan Franssen (drums)

LINE UP
David Golek (gitaar)
Dion Nijland (contrabas)
Franc auf dem Brinke (drums)
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vrijdag 12 mei 20.30 uur

FRANCESCA 
TANDOI TRIO	

Je zou kunnen zeggen dat de italiaanse zangeres/pianiste 
Francesca Tandoi ontdekt is door Frits Landesbergen. 
De samenwerking kwam pas enkele jaren geleden tot 
stand en nu al reizen ze samen de hele wereld over voor 
concerten. 

Frits over Francesca: ‘Francesca heeft een heel natuurlijk 
gevoel voor swing. Speelt prachtig piano en zingt op een 
heel vanzelfsprekende manier, een absoluut natuurtalent!’  

 WASSENAAR

LINE UP
Francesca Tandoi (vocals, piano)
Frans van Geest (contrabas)
Frits Landesbergen (drums)

LET OP: dit concert vindt plaats  
in Auberge de Kieviet
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