


ma 20 maart, 20.00 uur • 30CC/Schouwburg • tickets: vanaf € 16 (vvk) di 21 maart, 20.00 uur • 30CC/Minnepoort • tickets: vanaf € 14 (vvk)

Saxofonist Robin Verheyen (Marc Copland, New York Quartet, 
TaxiWars, winnaar van de Jazzmozaïek Award 2016) en pia-
nist Bram De Looze (Septych, LABtrio, Urbex) werken in 
alle stilte aan een nieuw album. Als duo brengen ze cre-
atieve, hedendaagse muziek, gekenmerkt door een grote 

spontaniteit. Inventieve improvisaties combineren ze met 
hun eigen composities. Op Leuven Jazz krijg je een van hun 
eerste liveoptredens met het nieuwe materiaal. [20.00 uur]

De jazzopleiding aan de LUCA 
School of Arts (voorheen  
Lemmensinstituut) bestaat 30 
jaar en dat moet gevierd! Speciaal 
voor Leuven Jazz worden de straf-
ste oud-leerlingen herenigd met 
hun vroegere leraars. Dat belooft 
vuurwerk!

Zet je schrap voor deze All Stars 
band met onder meer Jef Neve, 
Ewout Pierreux en Bart van  
Caenegem aan de piano, Martijn 
Van Buel op bas, Steven  
Delannoye en Joppe Bestevaar 
aan saxen, trombonisten Peter 
Delannoye en Dree Peremans en 
drummers Toni Vitacollona en 
Lieven Venken.

Zij treden aan met docenten  
Dré Pallemaerts (drums), Peter 
Hertmans (gitaar), Frank  
Vaganée (sax), Jos Machtel (bas), 
Ron Van Rossum (piano) en Lynn 
Cassiers (zang). En uiteraard mag 
ook oprichter en ex-docent Bert 
Joris (trompet) niet ontbreken op 
dit verjaardagsfeest.

Eén podium gevuld met de front-
mannen en sidemen van Melanie 
de Biasio, Brussels Jazz Orchestra, 
Jef Neve trio, Ewout Pierreux 
Trio, De Frivole Framboos, 
rebirth::collective, DelVita, Black 
Mango, Flat Earth Society, Bert 
Joris 4-tet, Greetings from  
Mercury ... dat mag je niet 
missen!

Twee levende legendes uit de jazz on stage. Ron Carter en Richard Galliano zijn eindelijk terug samen sinds 
hun legendarische Panamanhattan (1994) en stellen hun nieuwste cd voor, die begin maart verschijnt. 

Bassist Ron Carter (1937) werkte mee aan meer dan 2.500 albums (een absoluut wereldrecord!) 
en speelde met grootmeesters als Miles Davis, Eric Dolphy, Dexter Gordon, Cannonball Adderley, 
Mal Waldron, Thelonious Monk, Herbie Hancock en Wayne Shorter, maar ook met hiphophelden 
als A Tribe Called Quest. In zijn rijke loopbaan won hij maar liefst twee Grammy Awards. 

Accordeonist Richard Galliano (1950) is een van de grootmeesters van de hedendaagse Europese jazz. 
Hij werd op jonge leeftijd geïnspireerd door Astor Piazzolla en werkte samen met o.a. Charlie Haden, 
Chet Baker, Wynton Marsalis en onze Toots Thielemans. Hij ontving meermaals de Victoire de la 
Musique en op expliciete vraag van Jef Neve viel hij al te bewonderen op Leuven Jazz 2014. [21.30 uur]

LUCA JAZZ  ALL  STARS  
FT.  B ERT  JOR IS,  J E F  NEVE  &  MORE

ROBIN VERHEYEN & BRAM DE LOOZE

©
 C

hr
is

to
ph

 K
le

in
er

©
 J

os
 L

. K
na

ep
en

©
 L

ie
ve

 B
la

nc
qu

ae
rt

RON CARTER  &
R ICHARD GALL IANO



De Deense contrabassist Jasper Høiby zet zijn trio Phronesis 
tijdelijk op pauze om tijd vrij te maken voor zijn kersvers project 

Fellow Creatures. Hiervoor bracht hij uiteenlopend talent uit 
de Londense jazzscene samen, wat resulteert in diepe grooves, 
positieve energie en sterke lyriek en ritmes. Høiby wordt - net 
als op het album - bijgestaan door Mark Lockheart op sax, de 
beloftevolle Laura Jurd op trompet, Will Barry op piano en 

Corrie Dick op drums. Fellow Creatures is op Leuven Jazz voor 
het eerst te horen in België. [20.00 uur]

De Israëlische pianovirtuoos Shai Maestro 
 was tot 2011 de vaste begeleider van 

bassist Avishai Cohen en leerde van hem de 
kneepjes van het vak. Met zijn eigen trio, 
bijgestaan door drummer Ziv Ravitz (Lee 

Konitz Quartet, Yaron Herman) en de Peru-
viaanse bassist Jorge Roeder, timmert hij aan 

een eigen carrière en stelt hij nu zijn vierde 
album The Stone Skipper voor. Verrassing en 
avontuur zijn de sleutelwoorden voor de jazz 

van dit bijzondere drietal. Op plaat klinken 
ze betoverend, live zijn ze simpelweg onweer-

staanbaar. [21.30 uur]

Dit jaar viert Sun Ra Arkestra zijn 60-jarig bestaan. Met een heuse wereldtournee onderstreept 
de twaalfkoppige band zijn invloedrijke rol in de ontwikkeling van de hedendaagse jazz.

Van 1955 tot zijn dood in 1993 leidde de excentrieke multi-instrumentalist en componist Sun Ra 
het Arkestra, een bigband die avant-gardejazz en moderne elektronica moeiteloos combineert. 
Hun kosmische, Afro-futuristische jazz (big band meets elektronica) en mystieke liveshows 
(Oud-Egypte meets Star Trek) verdelen de jazzgemeenschap.

Na de dood van Sun Ra nam saxofonist Marshall Allen de fakkel over. Hij maakt ondertussen al 
58 jaar deel uit van het orkest en slaagt er op 92-jarige leeftijd dubbel en dik in de muziek van 
Sun Ra springlevend te houden. Tot op vandaag is de impact van Sun Ra onmiskenbaar, ook bij 
de jongste liefhebbers van coole jazz. 

JASPER  HØ IBY  -
FELLOW CREATURES 

WO 22 maart, 20.00 uur • 30CC/Schouwburg • tickets: vanaf € 15 (vvk) do 23 maart, 20.00 uur • Het Depot • tickets: € 23 (vvk)

SHAI  
MAESTRO 

TR IO

SUN RA  ARKESTRA 
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vr 24 maart, 20.00 uur • Het DepoT • tickets: € 30 (vvk)

vr 24 maart, 20.00 uur: MARITHÉ VAN DER AA QUARTET (BE) • 21.00 uur: SALIM DAAHOUD 
QUINTET (ES) • 22.00 uur: SEBASTIAAN VAN BAVEL TRIO (NL) • 23.00 uur: Late Night Jam

za 25 maart, 20.00 uur: HOERA. (BE) • 21.00 uur: PHIL MEADOWS PROJECT (UK)  
22.00 uur: VITTORIO SOLIMENE TRIO (IT) • 23.00 uur: Late Night Jam 

OPEK • tickets: € 7 (vvk) per avond • max. 200 plaatsen
zo 26 maart, 16.30 uur: prijsuitreiking + miniconcert winnaar 

 30CC/Schouwburg foyer • gratis

Bassist en componist Avishai Cohen is een fenomeen. Hij slaagt erin om de akoestische bas met 
een geheel buitengewone techniek en op een ongewone manier te bespelen. Zo versmelt hij wes-
terse en oosterse invloeden tot een persoonlijk geluid. 

Hij werkt momenteel aan een nieuw album dat in het najaar van 2017 gereleased wordt. In afwach-
ting daarvan krijgen de Belgische fans een voorsmaakje. Wie erbij was op M-idzomer 2015 weet 
dat Avishai Cohen live aan het werk zien een totaalervaring is. De bassist verkocht in het verleden 
zalen als De Roma, BOZAR, Flagey en De Bijloke steevast uit. Wees er op tijd bij als je dit legenda-
rische fenomeen aan het werk wil zien.

B-Jazz International Contest is een gerenommeerde internationale wedstrijd voor jazzmuzikanten 
jonger dan 30 jaar van over de hele wereld. Jonge en ambitieuze muzikanten en ensembles krijgen 
de kans om zich te tonen aan een internationale vakjury en een levend publiek. 

Uit 105 inzendingen uit 26 landen werden Phil Meadows Project (UK) door de jury en Marithé 
Van der Aa Quartet (BE) door het publiek gekozen als finalist. Zij nemen het op tegen vier bands 
uit het internationaal netwerk van B-Jazz: Salim Daahoud Quintet (ES) via Getxo Jazz Festival, 
Hoera. (BE) als winnaar van Jong Jazztalent Gent, Sebastiaan van Bavel Trio (NL) afgevaardigd 
door Amersfoort Jazz (NL) en Vittorio Solimene Trio (IT) geselecteerd door het Saint Louis College 
of Music (IT).

De zes finalisten dingen tijdens twee avonden naar de Grote Prijs Albert Michiels en elke finale- 
avond wordt afgesloten met een gratis Late Night Jam, waarbij een ritmesectie samen met de  
aanwezige speellustigen musiceert. 

jury Jan Formannoy (NL), Tineke Postma (NL), Iñaki Saitua Iruretagoiena (ES), Fernando Iza San 
Miguel (ES), Patrick Mortier (BE), Pierpaolo Principato (IT), Leon Lhoëst (NL) en Filip Verneert (BE)
organisatie Muziekmozaïek Folk & Jazz i.s.m. 30CC, OPEK & Café Entrepot
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AVISHAI  COHEN’S
JAZZ  FREE

B-JAZZ  
INTERNATIONAL  CONTEST



Altsaxofonist Logan Richardson maakte al eerder 
indruk met zijn eerste soloalbum Celebral Flow 
(2007) en was een van de spraakmakende namen 
binnen Next Collective waar hij aan de zijde 
speelde van pianist Gerald Clayton en trompettist 
Christian Scott. 

Met Shift komt hij nu door de grote poort binnen 
bij het legendarische Blue Note. Af en toe steekt 
het label zijn nek uit voor jonge talentvolle muzi-
kanten, zoals recentelijk Ambrose Akinmusire en 
Robert Glasper. Deze keer is dat niet anders met 
Richardson. Shift laat zich kenmerken door een 
sterke flow en dynamische storytelling. [21.15 uur]

met Logan Richardson (altsaxofoon), Sam Harris 
(piano), Harish Raghavan (contrabas), Tommy Crane 
(drums) en Mike Moreno (gitaar)

LeFtO wordt wereldwijd op handen gedragen als een eclectische en toonaangevende dj. Van Japan 
over Puerto Rico tot de Verenigde Staten: overal is men wild van zijn avontuurlijke sets vol hiphop, 
boogie, brazil, soul, elektronica en bossanova, maar ook Afrikaanse en oosterse invloeden.

Zijn sets nemen je mee op een rollercoaster van dope beats en kick-ass vibes. Allerlei under-
groundklassiekers worden gemengd met het frisse geluid van morgen. Verwacht één grenzeloze 
set, variërend van rap tot dubstep, van cumbia tot deep house. En dat vijf uur aan een stuk.

LOGAN 
R ICHARDSON 

za 25 maart, 20.00 uur • 30CC/Schouwburg • tickets: vanaf € 15 (vvk) za 25 maart, 22.00 uur • Het Depot • tickets: € 13 (VVK)
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Steiger is een jong jazztrio uit het Gentse. Drie muzikanten met een eigenzinnige liefde voor 
muziek gaan in gesprek via zelfgeschreven composities en vrije improvisaties. Ze staan even-
waardig naast elkaar en trekken de luisteraar mee in hun speelse ontdekkingstochten door-
heen jazz, rock, improvisatie, elektronische en klassieke muziek. Op Leuven Jazz stellen ze hun 
debuutalbum voor. [20.00 uur]

met Gilles Vandecaveye (piano), Kobe Boon (bas) en Simon Raman (drums)

THE GASLAMP 
KILLER

The Gaslamp Killer is een van de meest 
notoire beat makers uit Los Angeles. 
Hij stond mee aan de wieg van het 
legendarische Low End Theory, bracht 
releases uit op Brainfeeder en is zonder 

twijfel een van de meest spectaculaire 
dj’s om aan het werk te zien. Zijn unieke 

blend van rauwe beats, Turkse folk, acid 
rock en nog zoveel meer verzekeren een 

uitzinnige psychedelische trip. Verwacht heel 
wat onuitgebracht werk en cuts uit zijn laatste 

album Instrumentalepathy.

STE IGER support



ZO 26 maart, 14.30 uur • 30CC/SCHOUWBURG • tickets: vanaf € 10 (vvk)

Als de recentste winnaar van de SABAM Jazz 
Award voor jong talent betreedt de 25-jarige Bram 
De Looze het podium met maar liefst drie histo-
rische fortepiano’s (de oudste van 1795) uit de 
collectie van Piano’s Maene. Elk instrument bezit 
een eigen mechaniek, materiaal en bouw en dat 
schept verrassende verschillen in toon, resonan-
tie, timbre, volume en klanklengte. 

Piano e Forte wordt een intense dialoog tussen 
de verbeelding van De Looze en het klankbeeld 
van de piano’s. De Looze vermengt zijn eigen 
interpretaties met het repertoire voor deze 
instrumenten en geeft ze zo een nieuw leven. Op 
Leuven Jazz krijg je de cd-release van dit kersvers 
soloproject!

2016 was opnieuw een goedgevuld jaar voor de Belgische jazz. Aan de jury van de Jazzmozaïek 
Award dus de lastige taak om er één jazzmuzikant uit te pikken en te bekronen voor de vernieu-
wing, verbreding en verjonging van het genre.

Vorige winnaars van deze award zijn Frank Vaganée (2011), Kris Defoort (2012), Teun Verbruggen 
(2013), Bert Joris (2014), Bart Maris (2015) en Robin Verheyen (2016 > zie p. 2).

Op vrijdag 24 en zaterdag 25 maart geven zes jonge ensembles het beste van zichzelf tijdens de 
finale van de B-Jazz International Contest (zie p. 7). De laureaat wordt op zondagmiddag bekend- 
gemaakt en speelt aansluitend een miniconcert.

Een non-conformistisch wonder-
kind, zo zou je Chassol kunnen 
noemen. Deze Franse pianist, 
filmmuziekcomponist en audio-
visuele experimentalist begon 
te spelen op zijn vierde en is 
daar (gelukkig) nooit mee ge-
stopt. Chassol is een favoriet van 

Gilles Peterson, werkte al samen 
met Sébastien Tellier en Phoenix 

en Diplo tipte hem bij Frank Ocean 
(Endless). Verwacht een audiovisueel 

bombardement waarbij je heen en 
weer wordt geslingerd tussen India, New 

Orleans, de Caraïben, jazz en minimalisme. 
Een must see, met andere woorden. 
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CHASSOLBRAM  
DE LOOZE

JAZZMOZAÏEK  AWARD 2017  &  PR IJSU ITRE IKING 
B-JAZZ INTERNATIONAL  CONTEST  2017

zo 26 maart, 16.00 uur: uitreiking Jazzmozaïek Award
16.30 uur: prijsuitreiking B-Jazz • 30CC/Schouwburg FOYER • gratis zo 26 maart, 20.00 uur • Het Depot • tickets: € 16 (vvk)

MAMMAL
HANDS

support

Mammal Hands, een trio van 
gelijkgezinde muzikanten, 
bouwde met zijn hypnoti-
serende mix van jazz, folk 

en elektronica een grote 
aanhang op in het buiten-
land. Debuut Animalia en 

het tweede album Floa waren 
beide een schot in de roos. 

Fans van Bonobo, Gilles 
Peterson en Jamie Cullum 

weten alvast waarheen.



DATUM UUR ARTIEST/TITEL LOCATIE1 TICKET2

za 18/03 15.00 - 17.00 Jazz ’n’ Words De Bib Leuven gratis

za 18/03 20.00 
Bram Weijters & Chad McCullough Duo 

– Guillaume Vierset Harvest Group
De Appeltuin € 12 (vvk)

zo 19/03 NTB Huiskamerconcerten NTB gratis

zo 19/03 20.30 Sunday Night Live De Libertad gratis

zo 19/03 21.00 Condor Gruppe STUK/Café gratis

ma 20/03 t.e.m. 
 zo 26/03

doorlopend3 De FactorY goes jazz 30CC/Schouwburg gratis

ma 20/03 20.00
Ron Carter & Richard Galliano –  

Robin Verheyen & Bram De Looze
30CC/Schouwburg vanaf € 16 (vvk)

ma 20/03 20.00 Beraadgeslagen & Duo à l'encre STUK/Labozaal € 12 (vvk)

di 21/03 20.00
LUCA Jazz All Stars  

ft. Bert Joris, Jef Neve & more
30CC/Minnepoort vanaf € 14 (vvk)

di 21/03 21.00 Jazz Muziekquiz De Libertad gratis

wo 22/03 12.15 Erik Satie thema-ensemble 30CC/Schouwburg foyer gratis

wo 22/03 20.00
Jasper Høiby / Fellow Creatures –  

Shai Maestro Trio
30CC/Schouwburg vanaf € 15 (vvk)

wo 22/03 22.30 Steelin’ Delight De Libertad gratis

do 23/03 12.15 Belgian composers thema-ensemble 30CC/Schouwburg foyer gratis

do 23/03 20.00 Sun Ra Arkestra Het Depot € 23 (vvk)

vr 24/03 12.15 Joe Henderson thema-ensemble 30CC/Schouwburg foyer gratis

vr 24/03 16.00 - 19.00 Jazzin’ with Fonske Rector De Somerplein gratis 

vr 24/03 20.00 Avishai Cohen’s Jazz Free Het Depot € 30 (vvk)

vr 24/03 20.00 B-Jazz International Contest OPEK € 7 (vvk)

vr 24/03 23.00 B-Jazz Late Night Jam OPEK gratis

za 25/03 12.15 Vocaal thema-ensemble 30CC/Schouwburg foyer gratis

za 25/03 17.15 Bill Frisell thema-ensemble 30CC/Schouwburg foyer gratis

za 25/03 20.00 Logan Richardson – support: Steiger 30CC/Schouwburg vanaf € 15 (vvk)

za 25/03 20.00 B-Jazz International Contest OPEK € 7 (vvk)

za 25/03 22.00 LeFtO & The Gaslamp Killer Het Depot € 13 (vvk)

za 25/03 23.00 B-Jazz Late Night Jam OPEK gratis

zo 26/03 12.00 Evi Roelen Trio C.C. Oratoriënhof € 10 (vvk)

zo 26/03 14.30 Bram De Looze 30CC/Schouwburg vanaf € 10 (vvk)

zo 26/03 16.00 Jazzmozaïek Award 2017 30CC/Schouwburg foyer gratis

zo 26/03 16.30
B-Jazz International Contest:  

prijsuitreiking en miniconcert winnaar
30CC/Schouwburg foyer gratis

zo 26/03 20.00 Chassol – support: Mammal Hands Het Depot € 16 (vvk)

zo 26/03 20.30 Sunday Night Live De Libertad gratis

zo 26/03 21.00 Melangtronik Trio STUK/Café gratis

1. Locaties > zie backcover en leuvenjazz.be

2. Alle prijzen, combivoordelen en kortingen > leuvenjazz.be

3. Openingsuren > leuvenjazz.be 



Als opener voor het festival organiseert 
30CC enkele gratis jazzconcerten in  
Leuvense huiskamers. Geniet van jazz in een 
huiselijke, intieme sfeer. De namen van de 
artiesten en bands worden later bekendge-
maakt via leuvenjazz.be.

Zoals elke zondagavond trakteert De 
Libertad op Sunday Night Live concerten. 
Tijdens Leuven Jazz staan beide concerten 
in het teken van de jazz. De namen van 
de bands worden later bekendgemaakt via 
leuvenjazz.be.

Al sinds zijn debuut is Condor Gruppe een avontuurlijke band, die telkens zijn eigen muzikale 
grenzen opzoekt. Voor Frog Bog – A Tribute To Moondog gooide de groep – aangevuld met trompet-
tist Dirk Timmermans en saxofonist Matti Willems – zich op de muziek van cultartiest Moondog.  
Het werd een fantastische mix tussen de mystieke, jazzy composities van Moondog en de exotische, 
instrumentale sound van Condor Gruppe. Live wordt de band vergezeld van geweldige visuals die 
je meenemen naar een feëerieke en filmische Moondogwereld.

met Michiel Van Cleuvenbergen (gitaar), Jan Wygers (bas), Milan Warmoeskerken (gitaar), Krist 
Torfs (drums), Kris Delacourt (gitaar), Dirk Timmermans (trompet) en Matti Willems (sax)

HUISKAMERCONCERTEN

Het kwartet dat de Belgische pianist Bram 
Weijters en de Amerikaanse trompettist Chad  
McCullough leiden, brengt hen vaak naar binnen- 
en buitenland. Drie albums en vele concerten met 
het kwartet later, vormen Weijters en McCullough 
ook een intiem duo. Ze werken momenteel aan 
hun debuutalbum. Verwacht een fluisterende 
weemoedige lyrische trompet, aangevuld met 
overpeinzende wolken van toetsenklanken.

met Chad McCullough (trompet, bugel en elek-
tronica) en Bram Weijters (piano, wurlitzer, 
Fender Rhodes, bas synth en elektronica)

Na de release van zijn eerste plaat met het LG 
Jazz Collective, presenteert gitarist Guillaume 
Vierset het gloednieuwe kwintet Harvest 
Group. De groepsnaam verwijst naar het 
emblematische album van Neil Young. Vierset 
heeft een uitgesproken smaak voor muziek 
van songwriters zoals Nick Drake, Neil Young, 
Bob Dylan en Elliot Smith. Hoewel hij erg van 
de energieke ritmes van moderne jazz houdt, 
brengt hij hier meer intimistische, zachte 
en fragiele composities, gevuld met dezelfde 
nostalgie en melancholie als de muziek van de 
grote songwriters. 

met Guillaume Vierset (gitaar), Mathieu Robert 
(sopraansaxofoon), Marine Horbaczewski (cello), 
Yannick Peeters (contrabas) en Yves Peeters 
(slagwerk)

In de gezellige, huiselijke sfeer van een muzikaal-literair 
salon komen jazz en gesproken woord samen. Jazz ’n’ 
Words laat de woorden stromen en de muziek spreken. 
Jong talent en ook gevestigde woordkunstenaars laten 
zich drijven op de vibes en drive van een liveband o.l.v. 
drummer Dré Pallemaerts. 

productie 30CC, de Bib Leuven & Urban Woorden
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za 18 maart, 15.00 – 17.00 uur • De Bib Leuven • gratis

zo 19 maart • volledige line-up,  
locaties en uurschema > leuvenjazz.be

gratis

za 18 maart, 20.00 uur • De Appeltuin • tickets: € 12 (vvk) zo 19 maart, 21.00 uur • STUK/Café • gratis

zo 19 & ZO 26 MAART, 20.30 UUR 
De Libertad • gratis 

MAX. 80 PLAATSEN

GUILLAUME VIERSET 
HARVEST GROUP 

BRAM WEIJTERS  
& CHAD  

MCCULLOUGH DUO 

SUNDAY NIGHT LIVEJAZZ ’N’ WORDS

CONDOR GRUPPE 



De deelnemers van het sociaal-artistiek beeldend 
atelier De FactorY lieten zich gedurende enkele 
maanden onderdompelen in de wondere wereld 

van de jazz. Het resultaat is een unieke kijk op het 
jazzgebeuren. 

Beraadgeslagen is de op hol geslagen speeltuin 
van twee wonderboys: drummer Lander  
Gyselinck (STUFF., LABtrio, Howard Peach ...) en 
toetsenist-zanger Fulco Ottervanger (STADT,  
De Beren Gieren). Hun geniale muzikale denk-
tank met trommels, toetsen en raaskallerij lag 
jarenlang te rijpen in diverse Gentse kelders en 
staat nu schuimbekkend klaar om een onvoor-
spelbare mengelmoes van schalkse jazz, Fisher 
Pricedeuntjes en discoklassiekers over je uit te 
storten. Spelen en niet te veel beraadslagen! 

Al jaren organiseert De Libertad elke dinsdagavond een druk bezochte muziekquiz. De quiz is 
bestemd voor elke muziekliefhebber, je moet geen wandelende muziekencyclopedie zijn om deel 
te nemen. Tijdens Leuven Jazz staat de quiz helemaal in het teken van jazz. De winnaar wordt 
beloond met gratis drank en onnavolgbare roem. 

De jazzafdeling van LUCA 
School of Arts heeft een mooie 
traditie: elk jaar organiseren de 

docenten, samen met de  
studenten, allerlei thema- 
ensembles gebaseerd op 

een bekende figuur uit de 
jazzgeschiedenis. Tijdens  

Leuven Jazz zullen ze het reper-
toire van deze jazzprominenten 

live uitvoeren. Geen betere 
manier om jazz te beleven!

Dit jaar mag je onder meer 
rekenen op passende  

hommages aan Erik Satie, 
Belgische jazzcomponisten, 

Joe Henderson en Bill Frisell.

Duo à l’encre is een kruisbestuiving tussen twee 
talentvolle artiesten uit verschillende discipli-
nes. Drummer Teun Verbruggen (Jef Neve, Flat 
Earth Society, Mauro Pawlowski) staat bekend 
voor zijn avontuurlijke zoektocht naar een frisse 
sound en allerhande drumstijlen. Vincent  
Glowinski ken je beter als graffitiartiest BONOM. 
Sinds 2011 verlegt hij zijn activiteit van de straat 
naar het podium. Voor deze performance breidt 
het duo uit naar een kwartet, met Jozef Dumoulin 
(keys) en Andrew Claes (sax bij o.a. STUFF.).

DE FACTORY GOES JAZZ

BERAADGESLAGEN

JAZZ MUZIEKQUIZ

DUO À L’ENCRE

ma 20 t.e.m. zo 26 maart • UURSCHEMA >  
LEUVENJAZZ.BE • 30CC/Schouwburg • gratis

ma 20 maart, 20.00 uur • STUK/Labozaal • tickets: € 12 (VVK)

wo 22 maart, 12.15 uur: ERIK SATIE THEMA-ENSEMBLE O.L.V. DRÉ PALLEMAERTS (DRUMS)
do 23 maart, 12.15 uur: BELGIAN COMPOSERS THEMA-ENSEMBLE O.L.V. FRANK VAGANÉE (SAX)

vr 24 maart, 12.15 uur: JOE HENDERSON THEMA-ENSEMBLE O.L.V. JOS MACHTEL (BAS)
zA 25 maart, 12.15 uur: Vocaal THEMA-ENSEMBLE O.L.V. RON VAN ROSSUM (PIANO)

ZA 25 MAART, 17.15 UUR: BILL FRISELL THEMA-ENSEMBLE O.L.V. PETER HERTMANS (GITAAR)
30CC/Schouwburg foyer • gratis

di 21 maart, 21.00 uur • De Libertad • gratis • max. 80 plaatsen
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ENSEMBLES 
 LUCA JAZZ



Zangeres Evi Roelen komt uit een muzikale familie. 
Reeds in haar tienerjaren stond ze regelmatig op de 
planken met o.a. Fine Fleur (The Night of the Proms). 
Beïnvloed door iconen als Ella Fitzgerald, Nina Simone, 
Nat King Cole en Sarah Vaughan legde ze zich steeds 
meer toe op jazz- en popmuziek. Evi staat op het podium 
aan de zijde van pianist, gitarist en componist Pierre 
Anckaert en contrabassist Hendrik Vanattenhoven, bei-
den bekend omwille van hun Afro-Cubaanse projecten. 
Samen brengen ze een fris repertoire van herwerkte 
world-, soul- en jazzsongs. 

Vóór het concert kan je genieten van een uitgebreid en 
vers ontbijt.

Melangtronik Trio daagt de klassieke jazz uit door ze te combineren met invloeden uit de elek-
tronische muziek, rock en vrije improvisatie. De band bestaat uit Jeroen van Herzeele (sax, EWI, 
elektronica), Michel Hatzigeorgiou (bas) en Lieven Venken (drums). Hun gezamenlijke liefde voor 
een zeer breed scala en genres is de ruggengraat van deze band. Het repertoire bestaat voorname-
lijk uit eigen werk, live vullen ze dat aan met standards.

JAZZIN’ WITH FONSKE

EVI ROELEN TRIO

GALOP NATALIA 
COPELAND 

DUALISM

Steelin’ Delight is het trio van Leuvenaar Peter Van 
Eyck (Smoketown Strut, Ukulogisch Museum,  
Orquesta Patagon) op steelgitaar, Dominique Piérard 
(Tinto Rojo, Waso Quartet, Fapy Lafertin Quartet …) 
op akoestische jazzgitaar en Kris Van Daele (Trio 

Demi-Sec, Bal Tabarin, Jan De Smet …) op bas. Samen 
brengen ze western swing, een jazzvorm gespeeld op tra-

ditionele country-instrumenten. Het trio neemt je mee op 
een muzikale roadtrip, van de stranden van Hawaï over de  

prairies van Texas tot in de honky-tonks van Oklahoma. 

De jonge vrijwilligers van mijnLeuven organiseren een nieuwe editie van Jazzin’ with Fonske.  
Ga gezellig zitten op de trappen en geniet van jonge jazzartiesten in het hart van de stad. 

GALOP is een band uit het 
Brusselse met pianist Alan 
Van Rompuy, contrabassist 
Emanuel Van Mieghem en 
drummer Olivier Penu. Ze 

brengen een nieuw repertoire, 
dat focust op improvisatie, 

ruimte en emotie.

Natalia Copeland gelooft in 
een warme, persoonlijke band 
met haar publiek. Ze schrijft 
haar songs zelf met Roxette, 
Amy Whinehouse en Norah 
Jones in haar achterhoofd. 

Dualism is het geesteskind 
van Kenzo Voets. Samen met 

zijn kompanen daalt hij – 
koorddansend tussen groove 
en genialiteit – neder van de 
Lemmensberg en herdefini-

eert jouw notie van the devil’s 
music!

WO 22 MAART, 22.30 UUR • DE LIBERTAD • GRATIS • MAX. 80 PLAATSEN

vr 24 maart, 16.00 - 19.00 uur • Rector De Somerplein • gratis zo 26 maart, 21.00 uur • STUK/Café • gratis

zo 26 maart, 10.30 uur (ontbijt) en 12.00 uur (concert) • C.C. Oratoriënhof
ontbijt + concert (enkel in vvk): € 20 / € 6 voor -12 jaar • concert: € 10 (vvk) • MAX. 50 PLAATSEN

STEELIN’ DELIGHT 

©
 G

al
op

©
 M

at
hi

ld
a 

O
ci

as

©
 L

eu
ve

n 
Li

ve

©
 C

la
ud

e 
Li

na

MELANGTRONIK TRIO
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TICKETS & EXTRA INFO: LEUVENJAZZ.BE

V.U.: schepen Denise Vandevoort, Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven • Niet op de openbare weg gooien AUB!

30CC/Schouwburg, Bondgenotenlaan 21
30CC/Minnepoort, Dirk Boutslaan 62
C.C. Oratoriënhof, Mechelsestraat 111
De Appeltuin, Weldadigheidsstraat 74
De Bib Leuven, Diestsestraat 49

De Libertad, Muntstraat 28-30
Het Depot, Martelarenplein 12
OPEK & Café Entrepot, Vaartkom 4
Rector De Somerplein
STUK, Naamsestraat 96

* full programme available in English / programme complet disponible en français


