PROGRAMMA JAZZCLUB HERT 2016
woensdag 4 mei
22.00 Modern Dancefloor Jazz
De dj's draaien zwaar dansbare jazz.
donderdag 5 mei
15.00 Mencia Soul Factory / bigband
Concert en reünie van de Mencia Soulfactory/bigband. De band bestaat dit
jaar al 25 jaar en dit is een mooie gelegenheid om elkaar weer eens te
zien. De huidige band begint en we hopen daarna veel oud leerlingen/
muzikanten van het Mencia op het podium te mogen ontvangen.
22.00 CRITERIUM3
CRITERIUM3 is het nieuwste project van Peter Verhelst (gitaar), Chris
Mentens (contrabas) en Herman Pardon (drums).
De intentie van dit trio is de eigen composities van Peter en Chris een
klankbord te geven. De grenzen van de jazz worden opgezocht en we
horen invloeden uit rock, surf music, Frank Zappa en Americana, maar
ook dromerige, melodische sferen uit Scandinavische jazz en ECM, een
organische combinatie van strakke composities en open improvisaties.
De klanken van de gitaar doen bij momenten denken aan Marc Ribot, Bill
Frisell of Terje Rypdal en ook de akoestische contrabas krijgt bij
momenten een electronisch kleurtje à la Eberhard Weber of Dan Berglund.
Een eerste album is in de maak en zal waarschijnlijk over enkele maanden
verschijnen.
vrijdag 6 mei
18.00 VibRalph
Als Ralph Adriaansen niet op tour is met Hans Liberg zoekt hij met
VibRalph de muzikale grenzen op. Speciaal voor het Breda Jazz Festival
wordt VibRalph vergezeld door bassist Jeroen Koning (Eftelingband) en
drummer Jean-Clair de Ruwe (Charli Green Bigband).
Met de vibrafoon centraal zal een combinatie gespeeld worden van eigen
werk en jazzstandards. Verwacht muziek geïnspireerd op filmmuziek en
moderne jazz. Tijdens het spel op de Handpan zal de ultieme rust en zelfs
zen gevonden worden. Zeker de moeite waard!
Ralph Adriaansen – vibrafoon / handpan, Jeroen Koning – bas, Jean-Clair
de Ruwe – drums.

22.00 Mihael Hrustelj Trio
Het trio van de jonge Sloveense gitarist Mihael Hrustelj speelde al door
heel Europa alvorens het zich onlangs in Nederland vestigde. De band
speelt eigen werk waarbij het jazzmuziek, Balkan, Latin, funk, hiphop en
popmuziek combineert. Zelfs Indiase en Arabische invloeden zijn te horen
bij dit creatieve, dynamische gezelschap.
zaterdag 7 mei
15.00 Jazzed for Fun
Het repertoire van deze 10-koppige formatie bestaat uit swingende
muziek van o.a. Sammy Nestico, Miles Davis, Herbie Hancock en vele
anderen, van klassieke tot huidige jazz. Ook latin- en funkstukken staan
op het repertoire.
Leden: Zang: Cindy Dillisse Fluit: Tamara Coenradi Altsax: Mark van Dun
Tenorsax: Hans Burger Trompet: Ben Jongerius Trombone: Frits van der
Horst Vibraphone: Han Vermeulen Piano: Jan Geers Basgitaar: Jan
Pruisten Drums: John van de Wal
20.00 Bliqfoer
BliqFoer is een club ervaren muzikanten die jazz, pop en r&b verpakt in
vette grooves en funky riffs. Met Pieter Danz (slagwerk), Erwin Huigen
(bas), Jan de Kroon (toetsen) en Frans van Oostrom (gitaar).
zondag 8 mei
14.00 The Small Town Big Band
Brengt deze middag een programma met swingende bigband-muziek. De
band staat onder leiding van Hans Tolhuijs.
The Small Town Big Band muzikaal leider: Hans Tolhuijs, zangeres: Sanne
Rambags. Sax-sectie: Monique van der Lint (as), Gérard van Langen (as),
Cees Pelkmans (ts), Hans Burger (ts), André Corsten (bs). Trombonesectie: Frits van der Horst, Etzel van Acker, Kees van Meel, Goof van
Vianen (bas). Trompet-sectie: Wim van Dun, Werner van Loon, Peter
Lodewijk, Patrick Koijen. Ritme-sectie: Jan Geers (p), Jan Pruijsten (b),
Maarten Goossens (g), Erik Ernst (dr)
17.00 Wazzzup
Wazzzup is een pop/funk band uit Teteringen met een gemiddelde leeftijd
van 13 jaar. Kiki Verschuren - zang, Kim van Keulen - sax, Stijn Wissel gitaar, Joris Wissel - gitaar, Tijn Nieuwstad - bas/gitaar, Bram van
Oosterhout - toetsen, Stijn Heemskerk - drums

