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b-jazz  
international  
contest
De B-Jazz International Contest blijft een 
prominent onderdeel van Leuven Jazz.  
De gerenommeerde wedstrijd voor jonge  
muzikanten/bands gaat in twee 
finale-avonden op zoek naar een opvolger 
voor het Daahoud Salim Quintet (ES).  
Elke finale-avond wordt ook afgesloten met een Late Night Jam.

Uit ruim 100 inzendingen uit 19 landen werden MARTIN SALEMI TRIO (BE) en MARCIN PATER TRIO (PL) 
door een jury gekozen als finalisten. Zij nemen het op tegen vier bands die worden geselec-
teerd/voorgedragen door het internationaal netwerk van B-Jazz (Getxo Jazz in Spanje, Saint 
Louis College of Music in Italië en Amersfoort Jazz in Nederland): MALSTROM (DE), DUMBO STATION (IT), 
KIKA SPRANGERS LARGE ENSEMBLE (NL) en DONDER (BE). 

Een internationale vakjury beoordeelt de zes finalisten en deelt op zondag de prijzen uit.  
Aansluitend wordt ook de Jazzmozaïek Award 2018 uitgereikt aan de Belgische jazzmuzikant 
die zich het voorbije jaar liet opmerken op het vlak van vernieuwing, verjonging en verbre-
ding van de jazz.

jury Jan Formannoy (NL), Tineke Postma (NL), Iñaki Saitua Iruretagoiena (ES), Fernando Iza San Miguel 
(ES), Patrick Mortier (BE), Giovanni Candia (IT), Matti Austen (NL), Leon Lhoëst (NL) en Filip Verneert (BE)  
organisatie Muziekmozaïek Folk & Jazz in samenwerking met 30CC, OPEK & Café Entrepot

Het nieuwe kwartet van drummer Yves Peeters 
brengt eigen interpretaties van traditionals. 
Haven staat voor een ontmoetingsplaats van 
nationaliteiten en culturen, een plaats waar 
vroeger zulke traditionele liedjes werden 
gespeeld en aan elkaar werden doorge-
geven. In het Engels heeft ‘haven’ ook de 
betekenis van toevluchtsoord, wat ook de 
kracht van muziek kan zijn.

met Erik Bogaerts (altsax), Marijke 
Hellemans (gitaar), Yannick 
Peeters (contrabas) 
en Yves Peeters 
(drums) 

Dit kwartet is de kleinere versie 
van Bruno Vansina’s 16-koppige 
Orchestra. Zijn trouwe kompanen Teun 
Verbruggen en Kobe Proesmans vormen nog 

steeds een indrukwekkende ritmische 
machine, die wordt bijgestaan door 
nieuwkomer Cyrille Obermüller.

De composities zijn grotendeels van 
de hand van Vansina. Zoals steeds is 
zijn repertoire nogal intuïtief ontstaan 
met een focus op ritmische elementen.  
De composities variëren van exotisch 
en meditatief naar donker en dromerig, 
maar steeds diepgeworteld in de jazz.

met Cyrille Obermüller (bas), Kobe 
Proesmans (percussie), Bruno Vansina 
(saxen) en Teun Verbruggen (drums)

tytgat & jazz
Herinnering aan een Geliefd Venster, de overzichtstentoonstelling over de Brusselse schilder en 
graficus Edgard Tytgat, belicht de wrange humor en vrolijke anarchie van zijn oeuvre. De werken 
van deze ‘schaamteloze verhalenverteller’ vormen de gedroomde setting voor het optreden 
van de jonge bassiste KAT HERMANS. Zij laat zich inspireren door de Nordic Sound, maar 
speelt in een compleet Belgisch trio.

met Benjamin Hermans (sax en klarinet), Willem Malfliet (gitaar) en  
Kat Hermans (contrabas) organisatie M - Museum & 30CC

VR 16 MAART 20u donder (BE) | 21u marcin pater trio (pl) 
| 22u malstrom (de) | 23u Late Night Jam
ZA 17 MAART 20u kika sprangers large ensemble (nl) 
| 21u dumbo station (IT) | 22u martin salemi trio (BE)  
| 23u Late Night Jam
OPEK | € 7 vvk - € 10 kassa (per avond) | max. 200 plaatsen 
Zo 18 MAART 12.30u | awardceremonie + uitreiking 
Jazzmozaïek Award | 30cc/schouwburg foyer | gratis 
max. 100 plaatsen

vr 16 > 30 MAART | De Bib Leuven | gratis 
ma & wo 12-18u | di & vr 10-18u | do 12-20u | za 10-17u

Extra Samen met multi-instrumentalist Timo van Luyk speelt Kris Vanderstraeten ook een liveconcert (zie p. 12). 
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za 17 MAART 20u | De Appeltuin 
€ 12 vvk - € 15 kassa | max. 120 plaatsen

zo 18 MAART 11u | m - museum leuven | € 7 vvk - € 10 kassa (combiticket met expo) | max. 50 plaatsen

haven
+ vansina  
 quartet

Tsingboem!! 
Kris Vanderstraeten en Rudi Jacoby

Kris Vanderstraeten is tekenaar en muzikant. Hij is gepassioneerd door jazz, alternatieve muziek 
en vrije improvisatie. Tsingboem!! biedt een overzicht van zijn kleine, vierkante tekeningen 
die dienden als basis voor affiches van jazzconcerten in het Leuvense Oratoriënhof en de 
Mechelse Jazzzolder.

Speciaal voor Leuven Jazz maakt Vanderstraeten ook enkele grotere werken over drummers, 
waarvan enkele in zeefdruk samen met drukker Rudi Jacoby. Jacoby zeefdrukte eerder al voor 
bekende grafische kunstenaars zoals Robert Crumb, Charles Burns en Joost Swarte.

EXPO
EXPO + CONCERT

32



 

©
 c

ou
rt

es
y

©
 K

oe
n 

Br
oo

s

©
 F

ol
ke

rt
 Ju

ng

boom-boom 
brussels jazz orchestra, strijkkwintet 
antwerp symphony orchestra en dimitri leue

In een lege vlakte staat een gigantische boom.  
Hier wonen honderden eekhoorns. Dit is hun wereld 
en zo ver ze kunnen kijken, is er geen ander leven dan 
dit. Tot er op een dag een duif overvliegt met een 
takje van een andere boom in zijn bek.

Boom-Boom vertelt het verhaal van twee bomen. 
Twee groepen eekhoorns die elkaar tegenkomen. 
Een kennismaking met een pluimstaart. Een 
muzikale ontmoeting tussen een groot jazzorkest 
en een strijkkwintet, speciaal voor jonge oren.

tekst en spel Dimitri Leue 

sunday night live
Zoals elke zondagavond serveert De Libertad een Sunday Night Live concert. 
Tijdens Leuven Jazz staan beide zondagen in het teken van de jazz. De namen 
van de bands worden later bekendgemaakt via leuvenjazz.be.

emie r  
roussel 
trio (ca)

Sinds 2010 is het Emie R Roussel Trio dé revelatie 
in de Canadese jazzscene. Met hun derde album 
Quantum wonnen ze in 2015 de Félix-prijs voor 
jazzalbum van het jaar. In 2014 won de voorganger 
Transit de Opus-prijs, in dezelfde categorie. 

Dit avontuurlijk trio is bijzonder goed op elkaar 
ingespeeld en bruist van creativiteit, muzikale 
overgave, passie en chemie. Hun nieuw 
programma Intersections schommelt moeiteloos 
tussen akoestisch/intimistisch en elektronisch/
uitgelaten.

met Emie R Roussel (piano, Fender Rhodes en 
keyboards), Nicolas Bédard (bas) en Dominic 
Cloutier (drums)

mopo (fi)

Mopo is na acht jaar en drie albums geen onbekende meer in het Europese jazz- 
circuit. Mopo (Fins voor scooter of moped) accelereert makkelijk van nul naar licht- 
snelheid, maar geeft meestal gas voor een hilarische rit doorheen het platteland. Dit 

trio haalt inspiratie uit de jazzgeschiedenis, 70’s punk en de Finse natuur.

Op unieke wijze smelten ze free jazz, ska, afrobeat 
en punk samen tot een energieke en eclectische 
sound. Ze stellen op Leuven Jazz hun nieuwste 
release Mopocalypse voor. 

met Linda Fredriksson (sax), Eero Tikkanen 
(contrabas) en Eeti Nieminen (drums)

zo 18 MAART 15u | 30cc/schouwburg | vanaf 6 jaar | € 15 vvk & kassa

zo 18 + zo 25 MAART 20.30u | de libertad | gratis | max. 80 plaatsen

zo 18 MAART 21u | stuk café | gratis

zo 18 MAART 17u | La conserve 
€ 9 vvk - € 12 kassa | Max. 85 plaatsen

Extra Vanaf 16.30u kan je gratis de permanente expo 
van beeldend kunstenares Mireille Robbe bezoeken.

FAMILIECONCERT
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meeting colours 
PHILIP CATHERINE EN BIGBAND LUCA SCHOOL OF ARTS

Jazzgitarist Philip Catherine is een van de weinige Belgische muzikanten die bijna geen introductie 
nodig heeft. Sinds de jaren 60 behoort hij tot de vooraanstaande figuren van de Europese jazzscene. 
Zijn samenwerking met diverse jazzgrootheden (Chet Baker, Tom Harrell, Stéphane Grappelli, 
Dexter Gordon, Charles Mingus …), zijn unieke stijl en klankkleur en zijn ongebreidelde inzet voor 
de muziek zijn van grote invloed geweest op de ontwikkeling van de Europese jazz.

De bigband is al jaren het paradepaardje van de jazzafdeling van LUCA School of Arts.  
Onder leiding van Frank Vaganée (Brussels Jazz Orchestra) werkte het orkest de afgelopen 25 
jaar al samen met vele internationale solisten (Peter Herbolzheimer, Michel Herr, Bert Joris …).  
Zij spelen dit keer samen met Philip Catherine, in arrangementen van Bert Joris.

dirigent Frank Vaganée organisatie LUCA School of Arts & 30CC

Imagine Raymond
In avant-première beleef je het nieuwe muzikale project van Michel Mast. Zijn sextet Wofo gaat 
op in Imagine Raymond en duikt hiermee in het universum van de Amerikaanse componist en 
muzikant Raymond Scott (1908-1994). Om diens wereld te doen herleven, wordt de oorspron-
kelijke band aangevuld met elektronica wizard Dijf Sanders en videomaker Victor Van Rossem.

Hoewel synthesizerpionier Scott bij het grote publiek wellicht geen belletje doet rinkelen, zit 
zijn muziek toch in het collectief geheugen dankzij zijn maffe deuntjes voor de tekenfilms met 
Bugs Bunny, Daffy Duck en andere Looney Tunes. Dit totaalconcept belicht de diverse aspecten 
uit zijn oeuvre, zowel de speelsheid van zijn werk als zijn ernst als componist en onderzoeker.

met Mattias Laga (klarinet), Jon Birdsong (cornet), Michel Mast (tenorsax), Stijn Engels 
(piano), Xavier Verhelst (contrabas), Jonathan Callens (drums), Dijf Sanders  

(elektronica) en Victor Van Rossem (beeld) coproductie 30CC, KAAP, Rataplan, Nona, 
Handelsbeurs, Flagey, De Casino, CC Muze & JazzLab Series

jazz muziekquiz
Al jaren organiseert De Libertad elke dinsdagavond een druk bezochte  

muziekquiz. De quiz is bestemd voor elke muziekliefhebber, je moet geen wan-
delende muziekencyclopedie zijn om deel te nemen. Tijdens Leuven Jazz staat 

de quiz helemaal in het teken van de jazz. De winnaar wordt beloond met gratis 
drank en onnavolgbare roem. 

ma 19 MAART 20u | 30cc/schouwburg | € 19/17 vvk - € 22/20 kassa

di 20 MAART 17.30u | 30cc/schouwburg | gratis

di 20 MAART 21u | de libertad | gratis | max. 80 plaatsen
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Mattias De Craene kennen we als de gedreven saxo-
fonist van Nordmann, daarnaast is hij ook actief 
in tal van andere projecten. Met het indrukwek-
kende MDC III komt hij onder zijn eigen naam naar 
buiten. Geen doordeweeks jazztrio, maar een 
krachtmeting met maar liefst twee drummers: 
Simon Segers (De Beren Gieren, Black Flower …) en 
Lennert Jacobs (The Germans, Hong Kong Dong). 
Samen vormen ze een eclectisch brouwsel dat 
het ene moment subtiel en introspectief klinkt, 
daarna vol en extatisch met bezwerende tribale 
uitspattingen.

met Mattias De Craene (sax), Simon Segers (drums) 
en Lennert Jacobs (drums)

In september 2017 presenteerde Rebirth::Collective nog zijn 
nieuwste album Witchcraft, maar nu is het achtkoppige 

ensemble terug van de partij met een nieuw project. 
Vijf jaar na de release van hun debuutalbum staan 
ze terug op het podium van de heropende legen-
darische club De Blauwe Kater (nu op de Vismarkt). 

Rebirth::Collective & Friends staat garant voor een 
swingend spektakel met een hele resem gastsolisten!

met Ewout Pierreux (piano), Jos Machtel (bas), 
Bruno Vansina (sax), Wietse Meys (sax), Jo Hermans 
(trompet), Joppe Bestevaar (sax), Dree Peremans 

(trombone), Toni Vitacolonna (drums) en gastsolisten 

karen 
willems & eric 
thielemans
Drumster Karen Willems (Zita Swoon, 

Yuko, Inwolves …) is 
een van de meest 
inventieve muzi-
kanten van haar 

generatie. Zelf 
voelt ze zich 
geen drumster, 
maar veeleer 

“een schilder, 
die kleur wil geven 

aan een groep”. Zo heeft 
ze een heuse ‘goocheldoos’ waaruit 

ze allerlei geluidjes kan toveren. Ze speelt 
samen met een van haar zielsverwanten: 
drummer en creatieve duizendpoot  
Eric Thielemans (Chantal Acda, The 
Mechanics, Billy Hart …). 

book of air 
vvolk

Zet je schrap voor een uniek concert, heilzaam voor lichaam en geest. Een muzikale lig-in, 
perfect badend in de stemmige sfeer van de Predikherenkerk. Vvolk is het vlaggenschip van de 
broers Stijn en Bert Cools, de drijvende krachten achter het Granvat-label. Dit 17-koppig orkest 
tast de grenzen van uitvoering en improvisatie af en neemt je mee in een meditatief verhaal en 
klankenbad. Ervaar hoe geluid zich traag ontwikkelt tot een totaalbeleving: hoe dieper je erin 

duikt, hoe meer de perceptie van tijd en ruimte verdwijnt. 

Een concert om niet te missen! Bovendien mag je het hele concert 
op je rug liggen. Neem dus je matje en kussen mee. 

met Niels Van Heertum (eufonium), Bert Cools (compositie en 
gitaar), Stijn Cools (compositie en drums), Sep Francois (vibrafoon 
en percussie), Hendrik Vanattenhoven (contrabas), Nathan Wouters 
(contrabas), Laurens Smet (contrabas - elektrische bas), Ruben 
Machtelinckx (elektrische gitaar), Benjamin Sauzereau (elektrische 
gitaar), Viktor Perdieus (tenorsaxofoon), Thomas Jillings (tenorsaxo-
foon), Erik Bogaerts (altsaxofoon), Frans Van Isacker (altsaxofoon), 
Stefan Bracaval (fluit), Indre Jurgeleviciute (kankles), Fruz Tonteling 
(harmonium) en Wout Gooris (Fender Rhodes)

depot café: 

vels trio (uk)

De opwindende Engelse jazzscene bruist en bulkt van 
talent. Het levende bewijs daarvan is kersverse nieuw-
komer Vels Trio. Met hun debuut-EP Yellow Ochre levert 
het jazztrio een indrukwekkend visitekaartje af. Vels Trio 
stuitert alle kanten op en blendt op geheel eigen wijze 
jazz met hiphop, soul, rock, elektronica en prog. Geloof 
ons vrij: dit jazztrio heeft alles in zich om het de komende 
jaren volop te gaan maken. 

MET Douglas Taylor (drums), Jack Stephen Oliver (keyboard) 
en Cameron Dawson (bas)

di 20 MAART | 20u karen willems & eric thielemans @ het narrenschip vaart 
  + 21.15u mdc III @ la conserve | € 9 vvk - € 12 kassa (dubbelconcert) | max. 80 plaatsen

di 20 MAART 22u | de blauwe kater | € 7 vvk - € 10 kassa 
max. 70 plaatsen

wo 21 MAART | concert 1: 19.30u | concert 2: 22u | 30cc/predikherenkerk | € 12 vvk - € 15 kassa

wo 21 MAART 20u | het depot café | gratis

+ mdc III

Concert 2 is gratis voor studenten met een Cultuurkaart KU Leuven in de reeks UUR KULTUUR. 
Info en tickets: www.kuleuven.be/cultuur (vanaf 13/02).

©
 R

ud
y 

C
ar

lie
r

©
 C

ou
rt

es
y

©
 Jo

s L
 K

na
ep

en
©

 G
ee

rt
 V

an
de

po
el

e

rebirth::collective & friends
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les guitares magiques
Les Guitares Magiques is een Belgisch trio van doorwinterde muzikan-
ten. Met hun contrabas en Hawaïaanse steelgitaren brengen ze vroege 
jazz, blues en wereldmuziek uit het interbellum, maar evenzeer typische swing 
en Zuid-Amerikaanse tango’s. Bloedmooie en spannende melodieën op deze eerste lentedag … 

met Raf Timmermans (steelgitaar, akoestische gitaar, mandoline, slack key en ukulele),  
Gijs Hollebosch (Hawaïaanse steelgitaar, akoestische gitaar, mandoline, ukulele en tiple)  
en Mathias Moors (contrabas)

Drummer-producer Mark Guiliana staat in jazzmiddens 
onder meer gekend voor zijn samenwerkingen met 
Brad Mehldau (electrojazzduo Mehliana) en als bandlid 
bij de bassist Avishai Cohen. Intussen reikt zijn naam 
tot ver buiten de scene. Zo werkte hij bijvoorbeeld mee 
aan Blackstar, de allerlaatste plaat van David Bowie.

Op Jazz Middelheim 2017 liet hij als artist in residence nog 
horen hoe breed zijn muzikale universum is, gaande 
van elektronische experimenten tot akoestische jazz. 
Met zijn Quartet keert hij in maart terug naar ons land 
voor de exclusieve voorstelling van zijn nieuwste cd 
Jersey. Deze overwegend akoestische plaat kreeg heel 
wat lovende kritieken. Vooral de titeltrack en de Bowie-
cover Where Are We Now zorgen voor een krop in de keel. 

met Mark Guiliana (drums/compositie), Jason Rigby 
(sax), Fabian Almazan (piano) en Chris Morrissey (bas)

themacombo’s luca jazz
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert LUCA School of Arts in samenwerking met Leuven Jazz 
een reeks met thema-ensembles. Studenten werken samen met docenten een repertoire uit 
rond een bepaald thema of een bekende figuur uit de jazzgeschiedenis. Dit jaar mag je onder 
meer rekenen op passende hommages aan Chick Corea, Charles Mingus, Muziek van de Lage 
Landen, Brazilië en Duke Ellington/Billy Strayhorn.

wo 21 MAART 22u | de libertad | gratis | max. 80 plaatsen

do 22 MAART 20u | 30cc/schouwburg | € 20/18 vvk - € 23/21 kassa

do 22 MAART 12.15u | lage landen thema-ensemble o.l.v. Frank Vaganée (sax) 
do 22 MAART 17.15u | chick corea thema-ensemble o.l.v. peter hertmans (gitaar) 
vr 23 MAART 12.15u | charles mingus thema-ensemble o.l.v. Jos Machtel (bas) 
za 24 MAART 12.15u | brazilië thema-ensemble o.l.v. dré pallemaerts (drums) 
za 24 MAART 17.15u | ellington/strayhorn thema-ensemble o.l.v. Ron Van Rossum (piano) 
30cc/schouwburg foyer | gratis

mark guiliana 
jazz quartet (us)

+ binker & moses (uK)

Het Londense duo Binker & Moses is met zijn hypnotische improvisaties en avant-gardejazz 
schatplichtig aan muzikanten als John Coltrane en Pharoah Sanders. Hun hypnotische liveshows 
zijn opgevat als een reeks battles tussen slagwerk en saxofoon. Maar die uiteindelijk samen één 
groot klankfestijn vormen.  

Met debuutplaat Dem Ones (2015) kaapten ze heel wat 
prestigieuze jazzawards weg. Op Leuven Jazz stellen 
ze hun tweede plaat Journey to the Mountain of Forever 
voor. Gilles Peterson is alvast een grote fan. Hij 
plaatste deze release op drie in zijn lijstje van beste 
jazzplaten uit 2017.    

met Binker Golding (tenorsax) en Moses Boyd (drums)
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Extra Voor, tussen en na de concerten zorgt Lander 
Lenaerts (aka The Jazz Kid) voor een jazzy dj-set in de foyer.

Extra Breng ’s middags gerust je lunchbox mee, wij serveren je alvast verse soep (€ 3).
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jazzin’ with fonske
Zoals elk jaar wordt Jammin’ with Fonske, de 
concertreeks voor én door jongeren van mijn-
Leuven, omgetoverd tot het swingende jazz-
festijn Jazzin’ with Fonske. Drie jonge jazzbands 
palmen het Rector De Somerplein in met straf, 
muzikaal geweld. 

Geniet van de livesound van Euphoric ( jazz en 
eigenzinnige covers), Aedell Wolff (rock, folk, 
blues en soul) en Hot Club van Brabant (gipsy 
swing en jazzballads)

Timo van Luyk en  
Kris Vanderstraeten
Percussionist Kris Vanderstraeten en  
multi-instrumentalist Timo van Luyk werken 
sinds midden jaren 90 samen in verfijnde en 
abstracte improvisaties. Hun sound bevat 
zowel akoestische als elektronische klanken. 
Naast vele concerten hebben ze ook drie lp’s 
op hun actief. 

vr 23 MAART 16u-19u | rector de somerplein 
gratis

vr 23 MAART 20.30u | la conserve | € 9 vvk - € 12 kassa vr 23 MAART 20u | het depot | € 17 vvk - € 20 kassa

vr 23 MAART 20u | tweebronnen/auditorium  
€ 5 vvk - € 8 kassa | max. 100 plaatsen

extra Bezoek ook de gratis expo Tsingboem!! van Kris 
Vanderstraeten (zie p.2).

Pentadox  
ft. Guillaume Orti en Bo Van Der Werf

Het hedendaagse jazztrio Pentadox wordt voor de gelegenheid aangevuld met Guillaume Orti 
en Bo Van Der Werf. Hun muziek bevat elementen van moderne klassieke muziek, avant-garde 
en geïmproviseerde muziek. Er is geen traditionele hiërarchie in de band. De formule van drie 
saxofoons, piano en drums zorgt voor een interessante mix van texturen en voor harmonische, 
melodische, en ritmische experimenten. 

Pentadox ontstond in 2015 tijdens een residentie in Jazz Station en speelde als Belgische finalist 
in de B-Jazz International Contest van 2016. In september 2017 namen ze hun debuutalbum op.

met Guillaume Orti (altsax), Sylvain Debaisieux (tenorsax), Bo Van der Werf (baritonsax),  
Bram De Looze (piano) en Samuel Ber (drums en composities)

Zara 
McFarlane (uK)

De Britse jazzvocaliste Zara McFarlane loste zopas 
haar derde album Arise, waarop ze dieper dan ooit 
graaft naar haar Jamaicaanse roots. McFarlane 
laat zich omringen door mooie namen uit de 
bruisende Londense jazzscene, zoals Binker Golding 
op tenorsax, Shabaka Hutchings op klarinet en de 
geliefde Moses Boyd op drums én als producer. 
Ontdek live hun muzikale diversiteit!

+ dj sofie (uk)

DJ Sofie (Sofie Fatouretchi) is een van de 
oprichters van Boiler Room. Met het label 
Stones Throw als referentie mag je een dj-set 
van jewelste verwachten.

+ nubya garcia (uk)

Londense saxofoniste Nubya Garcia is een van de 
drijvende krachten achter de huidige jazz-revival 
in Engeland. Eerder speelde ze al mee met Congo 
Natty, Kiko Bun, Polar Bear en Yussef Kamaal. 
Laat je betoveren door deze unieke en straffe 
sound.

extra Vanaf 20u kan je gratis de permanente expo van beeldend kunstenares Mireille Robbe bezoeken.
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triple bill
Tromgeroffel! Paukenslag! Een triple bill met een glansrol voor drummers!

part I 
antoine pierre-lander gyselinck- 
mark schilders (nl)

Drie jonge drummers in een hommage aan hun grote voorbeeld, Elvin Jones. 50 jaar na 
Jones’ mythische plaat The Ultimate (1968, Blue Note) nodigt Antoine Pierre (Urbex, 

TaxiWars & Philip Catherine) zijn zielsgenoten Lander Gyselinck (STUFF., 
Beraadgeslagen & LABtrio) en Mark Schilders (FABRIK, Gregory 

Porter, Jesse van Ruller ...) uit om aan de ‘slag’ te gaan met 
deze muzikale erfenis. Een unieke creatie voor het festival!

part II 
nasheet waits equality 
quartet(us)

Drummer Nasheet Waits trad in de voetsporen van zijn vader, 
de legendarische percussionist Frederick Waits. Op vraag van 

zijn grote held Max Roach maakte hij in zijn beginjaren deel uit 
van M’Boom, een unieke band die louter bestond uit drummers en 

percussionisten. Later werd hij de vaste man van het Andrew Hill Quartet, 
stichtte The Bandwagon samen met pianist Jason Moran en speelde in het 

kwartet van Charles Lloyd. Op Leuven Jazz staat hij met zijn eigen Equality 
Quartet, met onder meer saxofonist LOGAN RICHARDSON die al schitterde op de 

editie van 2017.

met Nasheet Waits (drums), Mark Helias (contrabas), Logan Richardson (sax) en Abel 
Marcel Calderon Arias (piano)

part III 
sons of kemet xl (uk)

Maak kennis met het kruim van de hedendaagse Londense jazzscene: 
Sons Of Kemet. De funky jazzband van saxofonist Shabaka Hutchings 
(Shabaka and the Ancestors en The Comet is Coming) geeft jazz 
een flinke geut rauwe energie en aanstekelijke spankracht.  
Hun sound is een (dansbare) smeltkroes van Noord-
Afrikaanse blazersmelodieën en Jamaicaanse dubritmes 
uitgevoerd door een straatorkest uit New Orleans.

Speciaal voor Leuven Jazz wordt het kwartet uitgebreid 
met twee extra drummers, waaronder supertalent Moses 
Boyd. In deze XL-bezetting met vier drummers speelden 
ze slechts eenmaal eerder, in een uitverkochte en 
stomende Village Underground (Londen). Deze exclusieve 
set gaat gensters geven!

met Shabaka Hutchings (sax), Theon Cross (tuba), Tom 
Skinner (drums), Eddie Hick (drums), Moses Boyd (drums) en 
Max Hallett (drums)

Vanuit haar 
voorliefde voor 
jazz, funk, soul en 
hiphop voorziet AliA 
menig dansbeen van 
verrassende vibes en 
beats. Ze maakt deel 
uit van Kaalkøllectiv 
en schopte het in 
2016 tot finaliste van 
de provinciale dj-
contest 45Toeren.

za 24 MAART 19.30u | 30cc/schouwburg | € 17/15 vvk - € 20/18 kassa
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Britse dubstepgroep Digital 
Mystikz bestaat uit Coki 
(Dean Harris) en Mala 
(Mark Lawrence). John 
Peel was grote fan en hun 
tweemaandelijkse DMZ-
avonden behoren tot de 
invloedrijkste club nights 
in Londen. Kortom: twee 
notabele figuren uit het 
dubstepmilieu in ons midden. 
Let’s meditate on bass weight.

laat open:

digital mystikz (uK)  + lefto + alia
LeFtO wordt wereldwijd op handen 
gedragen als een eclectische en 
toonaangevende dj. Van Japan 
over Puerto Rico tot de VS: overal 
is men wild van zijn avontuurlijke 
sets vol hiphop, boogie, brazil, 
soul, elektronica en bossa nova, 
maar ook Afrikaanse en Oosterse 
invloeden. Een rollercoasterrit 
vol dope beats, kick-ass vibes, 
underground klassiekers en het 
frisse geluid van morgen.
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za 24 MAART 23u | het depot | € 12 vvk - € 15 kassa

Extra Voor, tussen en na de concerten zorgt Lander Lenaerts (aka The Jazz Kid)  
voor een jazzy dj-set in de foyer.
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Jazzkoppel Kim Versteynen en Arne Van Coillie spelen 
wel vaker samen in verschillende bezettingen. Maar 
met dit nieuwe duoproject trekken ze resoluut de 
kaart van de echte ‘song’. In Frankrijk noemt men dit 
het chanson, in de klassieke traditie zijn het Lieder en 
in Portugal misschien wel fado. Gezongen vertellingen 
over de dingen des levens, kortverhalen op de noten 
van de grote songsmeden van Amerika en elders. 

Vóór het concert kan je genieten van een lekkere 
brunch. Reservatie voor deze brunch is verplicht.

met Kim Versteynen (zang) en Arne Van Coillie (piano)

melanie de biasio
Melanie De Biasio is een kruising tussen Nina Simone en Sade, 
met een vleugje The Velvet Underground. De Belgisch-
Italiaanse jazzzangeres wordt bejubeld door binnen- 
en buitenlandse pers en op handen gedragen door 
collega’s als Eels, Arno, Radiohead of Damien Rice.

Na haar debuut A Stomach Is Burning uit 2007 bleef het 
een hele tijd stil. Tot ze met No Deal terug opdook in 
2013. Een schot in de roos, ook internationaal. Idem 
voor het bijzondere Blackened Cities, een track van 24 
minuten 19 seconden. En nu is er de nieuwe hitplaat 
Lillies. Haar handelskenmerk bleef: de typisch donkere 
sound omfloerst met een onderkoelde sensualiteit.

huiskamer- 
concerten
Op de slotdag brengen Appeltuinjazz en 30CC 
je gratis jazzconcerten in Leuvense huiskamers. 
Geniet van jazz in een huiselijke, intieme sfeer. 
Onder meer MAZZLE, BRICE SONIANO & NATASCHA 
KELLY, EWOUT PIERREUX TRIO, DE GROOTE - FAES, NATHAN 
DAEMS & TRISTAN DRIESSENS en DREE PEREMANS TRIO 
zijn al bevestigd.

jazz films
Leuven Jazz en DOCVILLE slaan de handen in elkaar voor 
een select programma van documentaires en livemuziek.  
De docufilms, met jazz in een centrale rol, worden telkens 
muzikaal in- en uitgeleid door (jazz)muzikanten van formaat, 
zoals DAAN of de Nederlandse drummer HAN BENNINK. Onder 
meer de Belgische documentaire Juul’s Ears, over de befaamde 
Hnita Jazz Club, staat op het programma.

LUCA School 
of Arts - Jam!
Elke maand nodigt Jazz op Zondag studenten 
en leerkrachten van de LUCA School of Arts 
uit voor een jazz-jam. In het kader van 
Leuven Jazz zakt er een grote delegatie van 
deze toekomstige toppers samen met hun 
leermeesters af naar het STUK Café. De 
perfecte afsluiter van Leuven Jazz, tot in de 
latere uurtjes ...

zo 25 MAART 10.30u (brunch) en 12u (concert) | c.c. oratoriënhof | brunch + concert € 20 enkel vvk 
concert € 10 vvk- € 13 kassa | brunch max. 50 plaatsen | concert max. 80 plaatsen

zo 25 MAART vanaf 15u | volledige line-up, locaties en 
uurschema: leuvenjazz.be | gratis met reservatie

zo 25 MAART 21u: masters combo 
22u: jam! | stuk café | gratis

wo 21 t.e.m. za 24 MAARt | volledig programma: leuvenjazz.be 
cinema zed vesalius | € 7 reductie - € 8,50 basis

zo 25 MAART 20u | het depot | € 28 vvk - € 31 kassa
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DATUM UUR ARTIEST/TITEL LOCATIE TICKET 
vvk-kassa*

vr 16 > vr 30/03 doorlopend* Tsingboem !! (expo) de Bib Leuven gratis

vr 16/03 20.00 B-Jazz International Contest OPEK € 7 - € 10

vr 16/03 23.00 B-Jazz Late Night Jam OPEK gratis

za 17/03 20.00 B-Jazz International Contest OPEK € 7 - € 10

za 17/03 20.00 Haven + Vansina Quartet de Appeltuin € 12 - € 15

za 17/03 23.00 B-Jazz Late Night Jam OPEK gratis

zo 18/03 11.00 Tytgat & Jazz M - Museum Leuven € 7 - € 10

zo 18/03 12.30
B-Jazz International Contest Ceremonie  

+ Jazzmozaïek Award 2018
30CC/Schouwburg 

foyer
gratis

zo 18/03 15.00
Boom-boom - BJO, Strijkkwintet Antwerp 

Symphony Orchestra en Dimitri Leue
30CC/Schouwburg € 15

zo 18/03 17.00 Mopo La Conserve € 9 - € 12

zo 18/03 20.30 Sunday Night Live De Libertad gratis

zo 18/03 21.00 Emie R Roussel Trio STUK Café gratis

ma 19/03 20.00
Meeting Colours - Philip Catherine en 

Bigband LUCA School of Arts
30CC/schouwburg € 19/17 - € 22/20

di 20/03 17.30 Imagine Raymond 30CC/Schouwburg gratis

di 20/03 20.00
MDC III  

+ Karen Willems & Eric Thielemans
Het Narrenschip &  

La Conserve
€ 9 - € 12

di 20/03 21.00 Jazz Muziekquiz De Libertad gratis

di 20/03 22.00 Rebirth::Collective De Blauwe Kater € 7 - € 10

wo 21/03
19.30 & 
22.00

book of air - Vvolk 30CC/Predikherenkerk € 12 - € 15

wo 21/03 20.00 Vels Trio Het Depot Café gratis

wo 21/03 22.00 Les Guitares Magiques De Libertad gratis

do 22/03 12.15 LUCA Lage Landen thema-ensemble
30CC/Schouwburg 

foyer
gratis

do 22/03 17.15 LUCA Chick Corea thema-ensemble
30CC/Schouwburg 

foyer
gratis

do 22/03 20.00
mark guiliana jazz quartet  

+ binker & moses
30cc/schouwburg € 20/18 - € 23/21

vr 23/03 12.15 LUCA Charles Mingus thema-ensemble
30CC/Schouwburg 

foyer
gratis

DATUM UUR ARTIEST/TITEL LOCATIE TICKET 
vvk-kassa*

vr 23/03
16.00 > 

19.00
Jazzin' with Fonske Rector De Somerplein gratis

vr 23/03 20.00
Zara McFarlane  

+ Nubya Garcia + DJ Sofie
Het Depot € 17 - € 20

vr 23/03 20.00
timo van luyk en  

kris vanderstraeten
tweebronnen 

auditorium
€ 5 - € 8

vr 23/03 20.30
pentadox ft. guillaume orti  

en bo van der werf
la conserve € 9 - € 12

za 24/03 12.15 LUCA Brazilië thema-ensemble
30CC/Schouwburg 

foyer
gratis

za 24/03 17.15
LUCA Ellington/Strayhorn  

thema-ensemble
30CC/Schouwburg 

foyer
gratis

za 24/03 19.30
Triple Bill: Pierre-Gyselinck-Schilders  

+ Nasheet Waits Equality Quartet  
+ Sons Of Kemet XL

30CC/Schouwburg € 17/15 - € 20/18

za 24/03 23.00
Laat Open: Digital Mystikz (Mala & Coki)  

+ LeFtO + AliA
Het Depot € 12 - € 15

zo 25/03 12.00 Kim Versteynen en Arne Van Coillie C.C. Oratoriënhof € 10 - € 13

zo 25/03 te bepalen Huiskamerconcerten te bepalen gratis + reservatie

zo 25/03 20.00 Melanie De Biasio UITVERKOCHT Het Depot € 28 - 31

zo 25/03 20.30 Sunday Night Live De Libertad gratis

zo 25/03 21.00 LUCA School of Arts - Jam! STUK Café gratis

* prijzen, kortingen en openingsuren: www.leuvenjazz.be

het volledige en actuele programma - met ook alle films - vind je op www.leuvenjazz.be

locaties
30CC/Schouwburg | Bondgenotenlaan 21

30CC/Predikherenkerk | O.L.-Vrouwstraat

C.C. Oratoriënhof | Mechelsestraat 111/02

Cinema ZED Vesalius | Vesaliusstraat 9c

De Appeltuin | Weldadigheidsstraat 74

De Bib Leuven en Tweebronnen | Diestsestraat 49

de blauwe kater | mechelsestraat 51

De Libertad | Muntstraat 28-30

Het Depot | Martelarenplein 12

Het Narrenschip Vaart | K. Begaultlaan 9B (Wilsele)

La Conserve | K. Begaultlaan 15 (Wilsele)

M - Museum Leuven | L. Vanderkelenstraat 28

OPEK & Café Entrepot | Vaartkom 4

Rector De Somerplein

STUK Café | Naamsestraat 96 
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Van 16 tot en met 25 maart leeft Leuven weer op een jazzy beat. 
De zesde editie van Leuven Jazz plaatst de ‘drums’ centraal. 

Dit slaginstrument komt dan ook regelmatig terug in het 
programma. Je herkent de concerten aan het drumicoon .

Geniet van gevestigde namen uit de klassieke jazz en meer 
experimentele artiesten die het genre een nieuwe invulling geven. 
De concerten vinden plaats op verschillende locaties in de stad: 

van de bekende concertzalen over bruine kroegen tot hippe 
stadspleintjes en historische panden ...   

Leuven Jazz trakteert je niet alleen op muziek, maar ook op 
films, expo en een jazzquiz. Kortom, laat je deze lente helemaal 

onderdompelen in de jazz. 

tickets & info

leuvenjazz.be
Full programme available in English

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


