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INHOUDSTAFEL

• An Pierlé Quartet (tournee sept- okt

’19)

• Le Ravage d’Ali Baba (tournee dec ’19 - jan ‘20)

• Double Bill: Natashia Kelly Group / Pentadox (tournee jan - feb ‘20)

• Bruno Vansina 12/12 (tournee maart

‘20)

• Wasdaman (tournee april ‘20)

• GingerBlackGinger (tournee april - mei ‘20)
• JazzLab Classes (doorlopend)

Dit zijn slechts voorlopige promoteksten! De definitieve promotieteksten zullen samen met de hoge resolutiefoto’s
voorzien worden tegen eind februari / begin maart in onze dropbox (via www.jazzlab.be/info)
Gelieve in alle communicatie over de concerten erop te letten dat JazzLab vermeld wordt (met
ons logo en/of met de vermelding ‘a JazzLab tour’).
Links naar audio en/of video staan telkens onderaan de tourneepagina.
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Programmapresentatie

Klik hier om de prezi-presentatie van het aanbod 2019-2020 te bekijken
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An Pierlé Quartet
tournee september-oktober ‘19 – uitkoopsom € 1800,00 (excl 6% btw)
Speelperiode: tussen 20 sept en 20 okt ‘19

Een versmelting van het verfijnde jazzduo
SCHNTZL met singer-songwriter An Pierlé
in een kwartet dat met open geest
elkaars muzikale werelden verkent, het
garandeert een verrijking van de
hedendaagse Belgische muziekscene
zonder oogkleppen. Pretentieloos en in
de beste jazztraditie werd dit samengaan
gedoopt als An Pierlé Quartet.
De Gentse singer-songwriter An Pierlé
betreedt de Belgische popscene in 1996
door de grote poort als veelbesproken
finaliste van Humo’s Rock Rally. Sindsdien

(c) Kaat Pype 1

plaveit ze onafgebroken haar eigenzinnige artistieke pad.
In 2017, tijdens een museumresidentie in het Gentse SMAK, toetste ze elke dag haar muzikale grenzen af
door zich te laten overvallen door toevalligheden, werkend aan open composities. Op dat eigenste
moment nam het jonge jazzduo SCHNTZL hun eerste CD op in studio La Patrie bij producer Koen Gisen Ans echtgenoot en partner-in-crime voor de muziek van White Velvet. Door het veelvuldig samenhangen
in de keuken waar An Pierlé hen van eten voorzag, ontstond er veel zin om samen muziek te spelen en een
eerste “oefenronde” vond plaats in het Gentse museum. ‘The rest is history’, zal men over enkele jaren
zeggen. In 2018 werd de samenwerking bezegeld toen het kwartet de vraag kreeg om de muziek te maken
voor de voorstelling Sylvia onder de koepel van Théâtre National. In deze setting ontwikkelde zich een
geheel eigen muzikale taal waarmee de bandleden graag verder aan de slag willen, maar dan weg van de
theaterplanken, met volle aandacht voor de muziek en het samen improviseren. Met An Pierlé Quartet
wordt Ans experimentele pop een bonte smeltkroes van ideeën, van jazz en cabaret tot pop en noise.
An speelt piano, zingt hemels en hels in blaast Art Brut trompet, Hendrik Lasure tovert de mooiste klanken
uit zijn synths & speelt met ritmische loops, Casper Van de Velde is zijn verbeeldingsrijke en kleurrijke
drummende zelf en Koen Gisen lijmt als geluidsmagiër die hij is, nu eens het geheel aan elkaar, om daarna
met gekte de heilige huisjes flink te molesteren en blaast zo de muziek naar de spreekwoordelijke haaien
met zijn basklarinet, sax & ook wel eens gitaar.
An Pierlé zang, piano
Hendrik Lasure synthesizer, loops
Koen Gisen basklarinet, saxofoon, gitaar
Casper Van De Velde drums
https://www.youtube.com/watch?v=Ru04g8TNCnc&t=94s (presentatie kwartet bij voorstelling Sylvia)
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Le Ravage d’Ali Baba
tournee december ‘19 - januari ‘20 – uitkoopsom € 1250 (excl 6% btw)
Speelperiode: tussen 2 dec ‘19 en 18 jan ‘20
Een nieuw kwartet muzikanten uit bands van de zogenaamde New wave of
Belgian jazz kaart de toestanden in de vluchtelingenkampen in NoordFrankrijk en Brussel aan. Hun concerten zijn gebaseerd op bezoeken aan
deze kampen. Ze koppelen de release van hun eerste cd aan de uitgave van
een boek met teksten van schrijvers die zich het lot van de vluchtelingen
aantrekken en met foto's gemaakt door kinderen in de kampen zelf.
Le Ravage D’Ali Baba is een project van De Koffie Van Morgen, een creatief
platform rond de Brusselse drummer en vormgever Simon Plancke. Met deze
vzw richt hij zich op muzikale projecten, fotografie & grafische vormgeving.
Centraal staat het kwartet met Hendrik Lasure, Thijs Troch en Elias Devoldere,
stuk voor stuk begenadigde muzikanten die we kennen uit bands als
Nordmann, Jeroen Van Herzeele Electric Trio, SCHNTZL, An Pierlé Quartet,
Jukwaa, … Met hun concerten onder de titel Le ravage d'Ali Baba willen zij de verhalen van de mensen in de
kampen dichter bij het publiek brengen, vanuit de noodzaak die ze voelen en die door Nina Simone treffend
werd geformuleerd: "You can't help it. An artist's duty, as far as I'm concerned, is to reflect the times."
Samen trokken de muzikanten naar de vluchtelingenkampen te Duinkerke, Calais, Zeebrugge & Brussel en
verzamelden er een reeks fieldrecordings. Deze samples omvatten onbekende verhalen van mensen op de
vlucht die de band tijdens hun concerten in live improvisaties zal verwerken.
Voor Le ravage d'Ali Baba verbinden de muzikanten bovendien, samen met enkele markante schrijvers, hun
lot aan humanitaire en artistieke initiatieven rond de vluchtelingenkampen in Duinkerke, Calais en Brussel:
vzw Humain en Light of the Children. Nieuwe teksten van o.a. Rachida Lamrabet en Anne Provoost zullen,
samen met foto’s die vluchtelingenkinderen zelf in de kampen maakten, opgenomen worden in een
boekuitgave die met de cd van De koffie van morgen tijdens de tournee gepresenteerd wordt.
Een productie van De koffie van morgen, in coproductie met JazzLab en KAAP en in nauwe samenwerking
met The Light of the Children, vzw Humain, Rachida Lamrabet, Lisa Tahon en vele anderen.
Elias Devoldere drums
Simon Plancke drums
Thijs Troch toetsen
Hendrik Lasure toetsen
*Bij dit concert wordt gebruik gemaakt van videobeelden, gelieve steeds een beamer en projectiescherm te
voorzien in de zaal. Technische specificaties volgen.
http://www.lightofthechildren.org/ (foto)
JazzLab vzw, J. Kluyskensstraat 2, 9000 Gent
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Double Bill: Natashia Kelly Group /
Pentadox
tournee januari - februari ‘20 – uitkoopsom € 1500 (excl 6% btw)
Speelperiode: tussen 10 jan en 23 feb ‘20

Natashia Kelly Group
De Belgisch-Ierse Natashia Kelly omarmt
haar Ierse zangtraditie: “The sean-nòs
singing”.
De sean-nós singing is een a capella

zang die ontstaat vanuit een diep
menselijke gevoelservaring. De stem
klinkt puur, niet zeem-zoet maar met
een zekere natuurlijke kracht. De
inhoud van de teksten zal het zingen
bepalen, het zingen van het hart. De
zang heeft een ritmische vrijheid en de
melodie variëert naargelang de inhoud
van het moment.
Jazz is een muziekvorm die openstaat
voor versmelting met andere
muziekvormen en Natashia Kelly laat
de sean-nós singing versmelten met

© David Looses

haar eigen composities.
Met haar compagnons de la route Brice Soniano (Rawfishboys, duo met Joachim Badenhorst, Carate Urio,
Ben Sluijs ¾ peace, Lionel Beuvens Motu, trio Gouband-Fraanje-Soniano) op contrabas en Jan Ghesquière
(Sinister Sister, Molten Pinguin) op elektrische gitaar vormen ze een avontuurlijke groep waarin ze
voornamelijk eigen geschreven muziek brengen.
Hun geliefkoosde middelen zijn de song en de improvisatie. Hun muziek is vrij in een hecht samenspel,
subtiel en met een verscheidenheid aan klankkleuren, open voor wereld -, jazz en hedendaagse muziek. Het
ritme, zonder drums, wordt gedragen door een ostinato – zoals de golf de surfer draagt – en het evenwicht
op die surfplank vraagt een alert aanvoelen van elkaar. Het concert kan zich ontwikkelen van stiltes tot
ritmische trances, van a cappella tot improvisaties, maar altijd zullen ze ervoor waken nooit de draad van
de poëzie te verliezen.
“..Misschien is dat wat de muziek van de Natashia Kelly Group nog het meest typeert: je hoort elke keer
andere dingen, wordt verrast door de rijkheid aan nuances en de variatie in de klankkleuren. En ook: hoe
dichter je komt, en hoe aandachtiger je luistert, hoe rijker de schakeringen worden.” – Guy Peters, Enola
Natashia Kelly zang, compositie
Jan Ghesquière elektrische gitaar
Brice Soniano contrabas
https://www.youtube.com/watch?v=2GRtCGaeSW4
https://natashiakelly.bandcamp.com/album/inside-the-wave
JazzLab vzw, J. Kluyskensstraat 2, 9000 Gent
www.jazzlab.be
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Pentadox
Pentadox is een Belgische hedendaagse jazzband
met Sylvain Debaisieux (tenor saxophone), Bram
De Looze (piano) and Samuel Ber (drums). Ze
smokkelen elementen van de moderne klassieke
muziek, avant-garde en geïmproviseerde muziek in
hun eigen spel. De drie protagonisten maken een
mooie mix van intuïtie en intellect. Elke nummer is
opgebouwd zoals een bordspel, met een eigen set
van regels, melodische fragmenten, ritmische
patronen, harmonische en filosofische concepten…
En dan, met een frisse en avontuurlijke
benadering, gaan de muzikanten op ontdekking
doorheen het spel.
Het eerste wapenfeit van Pentadox was een samenwerking met baritonsaxofonist Bo Van Der Werf en de
Franse altsaxofonist Guillaume Orti. Na twee residenties, namen ze een eerste album op getiteld ‘Between’
(release datum 9 december 2018, in Bozar; en op ‘Klara in deSingel Festival, januari 2019). Op 8 december
zijn ze ook aan het werk te zien in Rataplan, Antwerpen. De JazzLabtour is meteen ook de release tour van
het album ‘Between’.
Een paar maand na het ontstaan van Pentadox in 2015 tijdens een residentie in Jazz Station (Brussel), werd
de band geselecteerd als Belgische finalist op B-Jazz International Contest 2016.
In juli 2018 won Pentadox de wedstrijd van Jong JazzTalent Gent, georganiseerd door Gent Jazz Festival.
Dankzij deze award, zal een tweede project vorm krijgen om uiteindelijk gepresenteerd te worden op Gent
Jazz Festival 2019.
“ Their Music, Which Hints At Influences From Classical, Avant-Garde And Improvised Music, Is – True To The
Nature Of These Fantastic Musicians – Full Of Adventure And Breaking New Ground. – Writteninmusic.com “

Sylvain Debaisieux tenorsaxofoon
Bram De Looze piano
Samuel Ber drums
https://www.youtube.com/watch?v=0r404DcLhqw
http://www.insidejazz.be/portfolio_page/pentadox/

JazzLab vzw, J. Kluyskensstraat 2, 9000 Gent
www.jazzlab.be

7

12/12 - Bruno Vansina
tournee maart ‘20 – uitkoopsom € 1400 (excl 6% btw)
Speelperiode: tussen 28 feb en 4 april ‘20
12/12 trekt een heel jaar op muzikaal avontuur. Elke maand
nemen Bruno Vansina, Cyrille Obermüller, Kobe Proesmans en
Teun Verbruggen hun instrumenten mee naar een bijzondere
plek. De uitdaging: samenspelen met de locatie. Musiceren en
reageren op de muziek die de plek van nature maakt. Reageert
de plek ook zelf op hun muziek? De locaties zijn plekken met
karakter en met een verhaal. Kun je dat verhaal niet alleen zien,
maar ook horen? En wat gebeurt er als vier (jazz)muzikanten
daar hun geluid aan toevoegen?
© Bram Goots
12/12 musiceerde onaangekondigd en zonder publiek. De mensen die aanwezig zijn, horen bij de plek of
komen er toevallig langs. De camera registreert de muziek, de geluiden, de gebeurtenissen, het verhaal dat
op elke locatie tot stand komt. Elke maand brengt 12/12 een nummer en een kortfilm uit. Met als resultaat
een muzikaal beeldverhaal in twaalf kortfilms.
Initiatiefnemer van 12/12 is Bruno Vansina, die de afgelopen jaren heel wat eigen projecten wist te initiëren.
Ook 12/12 is typisch Vansina: hij creëert een artistiek interessant concept dat voldoende vrijheid laat en toch
een helder en duidelijk beeld geeft van de mogelijkheden van het project, waarin hij zichzelf als saxofonist
en als componist verder kan ontwikkelen en daarbij enkele trouwe metgezellen meeneemt in het verhaal.
Vansina is in eigen land nog het meest bekend door zijn werk in de blazerssectie van Flat Earth Society (FES),
maar speelde ook bij o.a. Ewout Pierreux Quintet, Tuesday Night Orchestra, Rebirth Collective en Scoreman.
In zijn eigen projecten toont Vansina dat hij nog meer in zijn mars heeft en erin slaagt om een eigen parcours
uit te bouwen. De afgelopen jaren nam hij het initiatief voor een heel aantal nieuwe en grote projecten,
ondersteund door de Vlaamse Gemeenschap en de Provincie Antwerpen. De grootste of belangrijkste
daarvan zijn het Vansina Orchestra (16-koppig orkest); Maité, Het Meisje En De Vogel (schimmenspel en
muziek van Martin Denny, ook voor jong publiek), Orchestra Exotica (7-koppige band die de muziek van
Martin Denny speelt). In deze uiteenlopende projecten zien we Vansina telkens in een andere biotoop en
gedaante.
Deze tournee is een coproductie van JazzLab en deSingel.
Bruno Vansina saxofoon, composities en artistiek concept
Cyrille Obermüller contrabas
Kobe Proesmans percussie
Teun Verbruggen drums
Kim Vreys / Bram Goots video
Roel Snellebrand geluid
*Bij dit concert wordt gebruik gemaakt van videobeelden, gelieve steeds een beamer en projectiescherm te
voorzien in de zaal. Technische specificaties volgen.
https://vimeo.com/twaalf
http://www.brunovansina.be/quartet
JazzLab vzw, J. Kluyskensstraat 2, 9000 Gent
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Wasdaman
tournee april ‘20 – uitkoopsom € 1400 (excl 6% btw)
Speelperiode: tussen 4 april en 3 mei ‘20

Met Wasdaman laat Bas
Bulteel zich van een heel
andere kant zien. De muziek
houdt het midden tussen
progressieve
rock
en
hedendaagse jazz en is
doorspekt met invloeden uit
de wereld van de elektronica.
Hun sound is energiek, ritmisch
en met duidelijke knipogen
naar o.a. het werk van Zappa,
King Crimson en de elektrische
periode van Miles Davis.

© Pieter Clicteur
In 2015 sleepte pianist Bas Bulteel met zijn debuut-CD “Coming Home” (W.E.R.F. Records) de Klara-prijs
voor beste CD in de categorie jazz in de wacht. Nog in datzelfde jaar stelde hij op vraag van kunstencentrum
KAAP een nieuw kwintet samen, waarmee hij de jazzsuite “Storm in a cup of D” voorstelde in een
uitverkocht Vrijstaat O. Tijdens een residentie bij KAAP/Vrijstaat O in juni 2018 werd dit project
"Wasdaman" gedoopt.
In september 2019 brengt Wasdaman een eerste album uit op het W.E.R.F. Records label.

Bas Bulteel Fender Rhodes, Keyboards
Bart Vervaeck gitaar
Frank Debruyne saxofoon
Joshua Dellaert bas
Jonathan Callens drums
https://soundcloud.com/user-994005737/wasdaman-album-compilation-roughmix/s-d9ZJX
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GingerBlackGinger
(laureaat JazzLab Impuls) tournee april-mei ‘20 – uitkoopsom € 1850 (excl 6% btw)
Speelperiode: 29/04-03/05, 06-10/05, 13-17/05

Yannick Peeters is een veelzijdige muzikant die bij
JazzLab al meermaals de revue passeerde als bassist.
Het moment is volgens ons aangebroken om Yannicks
eigen project te presenteren.
GingerBlackGinger ontstond bij Yannick als een
mijmering, een antwoord op de vraag “Wat is mijn
absolute dreamteam?” Claron McFadden, Frederik
Leroux, Frans Van Isacker, Jim Black zijn voor haar
muzikanten met een visie, een koppigheid, een hart
voor eerlijke muziek waar men alleen maar respect
voor kan hebben.
Alle ballast overboord.
Geen show, geen overbodige geste, maar wel
eerlijkheid, puurheid, schoonheid in alle mogelijk
vormen...
Van rauwe rock en pure avant-garde naar lyrische
eenvoud – of van lyrische rock en eenvoudige avantgarde naar pure rauwheid – ... De goesting om mee te
denken, te componeren, teksten te schrijven is alvast
aanwezig bij elke muzikant.
De unieke samenstelling van deze bezetting maakt het
een opwindend en avontuurlijk gebeuren. Iedereen in
dit project staat voor eerlijkheid en originaliteit. Zoeken
naar contrasten tussen schoonheid, fragiliteit, rauwe en
pure muziek – dat moet het zijn.
GingerBlackGinger is de laureaat van de Jazzlab Impuls 2018-2019. Een coproductie van JazzLab met
Handelsbeurs, Flagey, De Casino, CC Muze, NONA, 30CC, Rataplan en KAAP.
Yannick Peeters contrabas
Claron McFadden zang
Frederik Leroux gitaar
Frans Van Isacker saxofoon, klarinet
Jim Black drum
Yannick Peeters in Fundament: https://youtu.be/h6Nw7LZmIFY
Frans Van Isacker in Brass meets stone : https://vimeo.com/120307960
Jim Black (solo): https://youtu.be/oY0x9KFLb6Q
Claron McFadden in reportage vrije geluiden: https://youtu.be/aQwfVeOFq_I
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JAZZLAB CLASSES
cursussen in aanbod seizoen ’19-’20:
INTRODUCTIECURSUS VAN JELLY TOT JEF (4 avonden)
In 2019-2020 is ook de gekende introductiereeks over jazz beschikbaar. ‘Van Jelly tot Jef’
geeft je een beeld van de jazz van bij haar duistere begin tot en met de ongrijpbare genre-, periode- en
landsgrenzenoverschrijdende muziek die ze nu is. De docent loodst de cursisten doorheen het ‘ondoorgrondelijke
kluwen’ dat de jazz soms lijkt te zijn en schetst hierbij bondig de complete jazzgeschiedenis, van Jelly Roll Morton tot
Jef Neve.
Praktisch: 4-delige lessenreeks, telkens twee uur – gekoppeld aan een concert van JazzLab seizoen 19//20
Uitkoopsom: 600 EUR (excl. 21% Btw en verplaatsingsonkosten en cursus 5 EUR per persoon, excl. uitkoopsom concert)
Communicatie: JazzLab vermeldt de cursusreeks online, in de nieuwsbrieven en driemaandelijkse brochures, en bezorgt
de organisator affiches om de reeks aan te kondigen.

JAZZ ONTRAFELD (3 avonden)
Jazz, je staat er voor open, maar weet niet direct waar te beginnen. Je gaat graag naar een concert, maar je zou beter
willen begrijpen wat die muzikanten op het podium precies doen. Dan is deze lessenreeks ‘Luisteren naar jazz’ op jouw
lijf geschreven. Je ontdekt het verschil tussen een noot en akkoord, tussen harmonie en melodie. Wat is improvisatie
en hoe werkt het? Wat maakt jazz tot jazz? En waarom schiet het ritme gelijk in je benen?
Jazzfanaat Frederik Goossens neemt je mee op een auditieve ontdekkingstocht. Hij reikt je een aantal methodes aan
om te luisteren naar jazz en ontrafelt de bouwstenen van het genre. Net als bij taal ontdekken we een rijke
woordenschat, wordt de grammatica onder de loep genomen en schudden we alle leestekens eens goed door elkaar.
In één van de drie lessen worden al deze aspecten gedemonstreerd door muzikant Peter Verhas.
Voorkennis mag, maar is geenszins noodzakelijk! Interesse om anders en beter te leren luisteren naar jazz vormt het
ideale vertrekpunt!
Praktisch: 3-delige lessenreeks, telkens twee uur – gekoppeld aan een concert van JazzLab seizoen 19//20
Uitkoopsom: 600 EUR (excl. 21% btw, excl. verplaatsingsonkosten en cursus 5 EUR per persoon, excl. uitkoopsom
concert)
Communicatie: JazzLab vermeldt de cursusreeks online, in de nieuwsbrieven en driemaandelijkse brochures, en bezorgt
de organisator affiches om de reeks aan te kondigen.

EEN KWARTEEUW JAZZ (3 avonden)
JazzLab bestaat 25 jaar en dat laten we niet onopgemerkt voorbij gaan. In deze lessenreeks ontdekken we hoe de jazz
van gedaante veranderde binnen deze tijdspanne. ‘Jazz is hot’ en niet alleen in België. Met zijn vele mengvormen wordt
het weliswaar steeds moeilijker om het genre te definiëren. In welke mate is dit het gevolg van wat er de afgelopen 25
jaar gebeurde? En is dit oneindige zoeken niet per definitie eigen aan het genre? Van de acid jazz die de jaren ’80 en ’90
typeert tot Jef Neve en Melanie de Biasio – namen die de Belgische jazz een ongekende bekendheid bezorgen. Samen
met Frederik Goossens nemen we in drie lessen de beste albums, muzikanten, stijlen en mengvormen van de afgelopen
25 jaar onder de loep.
Deze cursus is zowel geschikt als opstap naar de hedendaagse jazz als dat het een uitstekend vervolg biedt op onze
eerdere introductie cursussen.
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Praktisch: 3-delige lessenreeks, telkens twee uur – gekoppeld aan een concert van JazzLab seizoen 19//20
Uitkoopsom: 450 EUR (excl. 21% btw, excl. verplaatsingsonkosten en cursus 5 EUR per persoon, excl. uitkoopsom
concert)
Communicatie: JazzLab vermeldt de cursusreeks online, in de nieuwsbrieven en driemaandelijkse brochures, en bezorgt
de organisator affiches om de reeks aan te kondigen.

MEETING MILES (2 avonden)
Frederik Goossens gaat in deze tweedelige lessenreeks dieper in op de jazzgeschiedenis, met als uitvalsbasis de
opmerkelijke carrière van trompettist Miles Davis, zonder twijfel één van de meest aantrekkelijke en invloedrijke figuren
van de Amerikaanse muziek.

Praktisch: 2-delige lessenreeks, telkens twee uur – gekoppeld aan een concert van JazzLab seizoen 19//20
Uitkoopsom: 350 EUR (excl. 21% btw, excl. verplaatsingsonkosten en cursus 5 EUR per persoon, excl. uitkoopsom
concert)
Communicatie: JazzLab vermeldt de cursusreeks online, in de nieuwsbrieven en driemaandelijkse brochures, en bezorgt
de organisator affiches om de reeks aan te kondigen.

ALGEMENE INFO
Onze lesgever: Frederik Goossens
Frederik Goossens is docent jazzgeschiedenis en methodiek aan het conservatorium van Gent. Hij geeft avondcursussen
muziekgeschiedenis en verzorgt geregeld inleidingen op allerlei concerten. Daarnaast schrijft hij als freelance journalist
stukken over jazz voor tijdschriften als Staalkaart of Jazzmozaïek. In zijn vrije tijd speelt Frederik graag zelf muziek. En je
kan hem hier en daar ook als curieuze DJ aan het werk zien, in de weer met zijn grote collectie 78-toeren platen, het
resultaat van jarenlang verwoed verzamelen.
Benodigdheden
·
Goed verlichte ruimte met capaciteit voor max. 30 ingeschreven cursisten.
·
Tafel en stoel vooraan, op dezelfde hoogte als de cursisten (niet op podium).
·
Geluidsinstallatie met aansluiting voor cinch-kabels (worden meegebracht).
·
Scherm en beamer met aansluiting naar VGA.
·
Bediening geluidsinstallatie zo dicht mogelijk bij de tafel (of erop indien het een klein mengtafeltje is).
JazzLab
J.Kluyskensstraat 2 – 9000 GENT
+32 (0)9 243 36 83
www.jazzlab.be
info@jazzlab.be
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