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Dit zijn slechts voorlopige promoteksten. De definitieve promotieteksten zullen samen met de hoge 
resolutiefoto’s voorzien worden via Google Drive (via www.jazzlab.be/info). 
 
 
 
 

 
 
Double bill: Kreis / Thunderblender 
 
Periode: 25 september tot 1 november 2020 
Uitkoopsom: 1.500 euro (excl. btw) 
 
 

 

Kreis 

 
Stan Maris accordeon 
Benjamin Hermans rieten 
Kobe Boon contrabas 
 
Kreis is geen band van de shock and awe-tactiek, 
geen eenheid die je meteen achterover nagelt 
met technische hoogstandjes en dik aangezette 
ideeën en emoties. Integendeel, het is net een 
band die gaandeweg onder de huid kruipt, 

zachtjes binnensluipt om vervolgens z’n kleine weerhaakjes los te laten en de luisteraar consequent 
onder te dompelen in een zachtaardigheid met voldoende reliëf om weg te kunnen blijven van wollige 
melancholie. Het trio zit op de wip tussen lyrische jazz, mijmerende kamermuziek en het suggestieve 
van filmmuziek. Zachtmoedig en melancholisch verkennen ze de grenzen van compositie en 
improvisatie. Dansende Beren: “Te situeren tussen zachtaardig jazzgefriemel, meesterlijk gedoseerde 
improvisatie en prachtig intimistische breekbaarheid aangelengd met een fraaie dosis poëzie.” 
 
Info 
https://www.facebook.com/Kreisjazz/ 
http://www.kreisband.com/ 
 
YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=cm-ewFXN4qA (Live bij Radio Centraal) 
 
 

 
 
 
 

http://www.jazzlab.be/info
https://www.facebook.com/Kreisjazz/
https://www.facebook.com/Kreisjazz/
http://www.kreisband.com/
https://www.youtube.com/watch?v=cm-ewFXN4qA


Thunderblender 

 
Sam Comerford tenor- en bassaxofoon 
Hendrik Lasure piano 
Jens Bouttery drums, elektronica   

 
Thunderblender is het trio van de Brusselse Ier 
Sam Comerford, dat een paar jaar geleden de 
Toots Thielemans Award won. Comerford 
bespeelt naast tenorsax ook de opvallende, uit 
de kluiten gewassen bassax, waarmee hij de lage 
frequenties opzoekt. Naast hem staan pianist 
Hendrik Lasure (Schntzl, Warm Bad, An Pierlé 
Quartet) en Jens Bouttery (Hi Hawaii, Les 
Chroniques de l’Inutile). Samen combineren ze 
avontuurlijke improvisatie, lyrische momenten 
en grooves die verpakt worden in composities 

die invloeden van zwaargewichten als Tim Berne en Henry Threadgill dragen. De band 
vertegenwoordigde België op Tremplin Jazz d’Avignon, waar Comerford verkozen werd tot beste 
instrumentalist. De band brengt in september 2020 zijn eerste langspeler uit via WERF Records. 

 
 
Info 
https://samcomerford.com/thunderblender-onepage 
 
YouTube (privé link) 
https://www.youtube.com/watch?v=vr19LbqF308 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://samcomerford.com/thunderblender-onepage
https://www.youtube.com/watch?v=vr19LbqF308
https://www.youtube.com/watch?v=vr19LbqF308


JazzLab Solo: Tuur Florizoone / Simon 
Segers 

 
Periode: 30 oktober tot 29 november 2020 
Uitkoopsom: 1.100 euro (excl. btw) 

Tuur Florizoone accordeon 
 
Op erg korte tijd is accordeonist 
Tuur Florizoone uitgegroeid tot één van de meest 
geliefde muzikanten in België. De soundtrack van 
Aanrijding in Moskou (genomineerd voor de 
World Soundtrack Awards) is daar uiteraard niet 
vreemd aan, maar ook prachtige momenten met 
Eric Vloeimans, Claron McFadden, Philip 
Catherine en zijn talrijke persoonlijke projecten 
als Mixtuur, Tricycle en het trio Massot, 
Florizoone & Horbaczewski dragen bij tot een 

torenhoge reputatie. Verwacht je aan een intimistisch concert met ogenschijnlijk eenvoudige 
melodieën vol weerhaakjes en een onweerstaanbare podiumprésence.  
 
Info 
https://www.aventuramusica.be/ 
YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=W9zJ4MMWghA&feature=youtu.be (privé link) 
 
 

Simon Segers drums, elektronica 
 

Simon Segers verkent met zijn solo performance 

de diepere melodische mogelijkheden van het 

drumstel. Als muzikant bij bands als De Beren 

Gieren, Black Flower, Stadt en MDCIII baande hij 

zich een weg door de tijd en ruimte om tot zijn 

unieke stijl te komen: stevig in de time geënt, 

maar toch vrij. Solo omspeelt Segers lang 

opbouwende motieven en houdt hij de 

spanningsboog strak gespannen. In onze cultuur 

is muziek een samenkomst van harmonie, 

melodie, ritme en timbre. Segers herformuleert 

deze viervuldigheid en laat het drumstel voor 

zich spreken. Verwacht geen songs in de 

klassieke vorm of perfect uitgevoerde stijloefeningen. Hij zoekt als improviserend muzikant naar 

opbouwende soundscapes die evolueren naar tribale escapades.  

 

YouTube (privé links) 

https://www.youtube.com/watch?v=Kgyi9tYU0Ts&t=6s 

https://www.youtube.com/watch?v=Jq3j1-CpeaE 

https://www.aventuramusica.be/
https://www.aventuramusica.be/
https://www.youtube.com/watch?v=W9zJ4MMWghA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Kgyi9tYU0Ts&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=Kgyi9tYU0Ts&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=Jq3j1-CpeaE


Aspen Label Night 

 

Periode: 25 november tot 18 december 2020 

Uitkoopsom: 2.000 euro (excl. btw) 

 
 

Veder 
 
Joachim Badenhorst klarinet, basklarinet 
Eivind Lønning trompet 
Niels Van Heertum euphonium 
Ruben Machtelinckx gitaar, banjo 

Aspen Edities is een onafhankelijk platenlabel dat 
naar eigen zeggen ‘integrale muziek’ uitgeeft: 
muziek die buiten traditionele genres valt en zich 
vaak beweegt tussen jazz en improvisatie, 
hedendaags klassiek, pop- of folkinvloeden, en 

elektronica. De projecten waar Aspen mee de schouders onder zet worden gevormd door oprechte 
artiesten die op koppige wijze een geheel eigen pad kiezen. 

Hoe dynamisch en veelzijdig het muzikantschap van Niels Van Heertum (BE) zich ook ontwikkelt, in zijn 
diep persoonlijke projecten zoekt hij rust en eenvoud op. Dat blijkt ook bij Veder, een akoestisch 
kwartet. In deze groep krijgt de euphoniumspeler het gezelschap van kompaan Ruben Machtelinckx  
(gitaar) en een karaktervol blazerspaar: Joachim Badenhorst (rieten) en Eivind Lønning (trompet). 
Veder brengt subtiel gelaagde composities die door het viertal vrank en vrij worden omspeeld. Andere 
stukken worden op het moment zelf gecomponeerd, maar klinken even helder en hecht. 
 
Andere artiesten die zullen optreden in combinatie met Veder zijn: Poor Isa, Porous Structures, en 
musici als Ingar Zach, Nils Økland, Thomas Jillings. 

Info 

https://aspenedities.com/ 

YouTube: 

Veder - https://vimeo.com/234934622 

Porous Structures - https://www.youtube.com/watch?v=g4isCl3DaIQ 

Poor Isa - https://www.youtube.com/watch?v=0J_UQyyjKpQ 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

https://aspenedities.com/
https://vimeo.com/234934622
https://vimeo.com/234934622
https://www.youtube.com/watch?v=g4isCl3DaIQ
https://www.youtube.com/watch?v=g4isCl3DaIQ
https://www.youtube.com/watch?v=0J_UQyyjKpQ


An Pierlé Quartet 
 
Periode: 4 januari tot 14 februari 2021 
Uitkoopsom: 1.800 euro (excl. btw) 
 
 

 
An Pierlé zang, piano 

Hendrik Lasure synthesizer, loops 

Koen Gisen basklarinet, saxofoon, gitaar 

Casper Van de Velde drums 

In 2017 namen de jongens van SCHNTZL hun 
eerste gelijknamige CD op bij producer Koen 
Gisen in studio La Patrie in Gent. Het viertal 
besloot samen verder te gaan als het in de 
simpelste Jazztraditie genaamde ‘An Pierlé 
Quartet’. Pierlé’s composities zijn bewust 
compleet open gelaten om genoeg ruimte te 

laten voor experiment en improvisatie, maar nemen je ook bij de hand door de duidelijke vastheid en 
hooks in de melodieën. Het kwartet brengt veelzijdige experimentele popmuziek met een twist, die 
zich strekt van serene en open landschappen naar expressieve Brechtiaanse cabaret-fun, met een 
gezonde dosis noise en trompetgeschal versmolten met psychedelisch grooves.  

Inmiddels voorzag het Quartet de veelgeprezen theatraal-filmische voorstelling “Sylvia” van Fabrice 
Murgia (voor het Théâtre National Artara in coproductie met De Munt) van een fel gesmaakte jazzy en 
sferische, bij momenten wilde soundtrack.  

 

YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=12i7OAlDsv8 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=12i7OAlDsv8


De Koffie van Morgen - Le Ravage d’Ali Baba 
 
Periode avondvoorstelling: 5 februari tot 28 februari 2021 
Uitkoopsom: 1.400 euro (excl. btw) 
 
Periode schoolvoorstelling (ochtend en/of middag): 4 januari tot 3 april 2021 (einde kerstvakantie tot 
begin paasvakantie) 
Uitkoopsom: 1.400 euro (excl. btw) -- vanaf tweede voorstelling op 1 dag: €1.000 (excl. btw) 
 
 
 

‘Le Ravage d’Ali Baba’ als avondvoorstelling 

 
 

Simon Plancke drums, electronica 
Elias Devoldere drums, electronica 
Thijs Troch keyboards 
Hendrik Lasure keyboards 
 
 
“Le Ravage d’Ali Baba is misschien wel het 
belangrijkste album dat ons land dit jaar 
voortbracht.” (Bjorn Weynants, Enola 
Magazine) 
 

“★★★1/2 – Koop het gelijknamige boek er ook 
maar bij, maar behandel, zoals Anne Provoost 
zo mooi schreef, de asielzoekers alsjeblieft niet 
als een barcode.” (Koen Lauwers, HUMO) 
 
 
Verhalen en impressies uit vluchtelingenkampen 

verwerkt in een creatieve, uitdagende voorstelling met muziek, woord en beeld. 
 
“You can’t help it. An artist’s duty, as far as I’m concerned, is to reflect the times.” – Nina Simone 
 
Le Ravage d’Ali Baba’ (een project van De Koffie van Morgen) is een concert met instrumentale 
muziek en fragmenten van opgenomen gesprekken met mensen op de vlucht. Het concert is een 
poging om met abstracte middelen een situatie te schetsen die net heel werelds is. Door afstand te 
nemen van te snelle meningsvorming en te kiezen voor reflectie over zo’n gevoelig thema proberen 
de muzikanten dichter bij de mensen zelf te komen. 
 
Voor de muziek deed Simon Plancke een beroep op een paar jonge kleppers van de Belgische 
jazz: Hendrik Lasure, Thijs Troch en Elias Devoldere, bekend van o.m. SCHNTZL, An Pierlé Quartet, 
Nordmann, Hypochristmutreefuzz,… Ze trokken met vrijwilligers van Vzw Humain naar 
vluchtelingenkampen in Brussel en Duinkerke. De gesprekken die ze daar hadden met mensen op de 
vlucht duiken op in een concertreeks bij JazzLab, maar ook op een album dat ze opnamen bij Koen 
Gisen. Op 1 december verscheen via WERF Records een boek+cd. Het boek bevat teksten van 9 
geëngageerde auteurs die ook meegingen naar de vluchtelingenkampen en hun indrukken en 
opgetekende verhalen verwerkten in persoonlijke bijdragen: Anne Provoost, Yasmien Naciri, Aya 

http://www.enola.be/2019/11/26/de-koffie-van-morgen-le-ravage-dali-baba/
http://www.enola.be/2019/11/26/de-koffie-van-morgen-le-ravage-dali-baba/


Sabi, Dalilla Hermans, Carmien Michels, Sabrine Ingabire, Rachida Lamrabet, Birsen 
Taspinar en Ann Lamon. Daarnaast bevat het boek fotomateriaal van Light Of The Children, dat 
kinderen zelf foto’s liet maken in de vluchtelingenkampen. 
 
De concerten worden bovendien aangevuld met nieuw beeldmateriaal van filmmaakster Lisa Tahon. 
De eerste concertreeks gaat gepaard met een inzamelingsactie in samenwerking met de diverse 
locaties en hulporganisatie Vzw Humain. 
 
 

‘Le Ravage d’Ali Baba’ als schoolvoorstelling 
 
 
 

Simon Plancke drums, electronica 
Elias Devoldere drums, electronica 
Thijs Troch keyboards 
Hendrik Lasure keyboards  
 
 
Naast een herneming als avondvoorstelling bieden we Le Ravage 
d'Ali Baba volgend seizoen ook aan als schoolvoorstelling, voor 
leerlingen van de tweede en derde graad middelbare school. Ook 
daar is de insteek “Verder van de mening, dichter bij de mens”: de 
leerlingen komen zelf tot een eigen interpretatie. De voorstellingen 
gaan (idealiter) altijd door in een CC of concertzaal, maar we bieden 
ook een lesmap aan voor leerkrachten om de leerlingen het juiste 
kader te kunnen meegeven vooral. 
 

 
Educatief materiaal:  

• BASIS: lesmap met hapklare lesuren, met gebruik van verschillende spelvormen  
o Voorbereiding: 1 lesuur rond verbinding (verhalen van mensen) 

= thematiek van de voorstelling 
1 lesuur rond emoties vatten in abstracte vormen en klanken  

= brug naar de muziek, hedendaagse jazz, filmbeelden 
o Nabespreking: 1-2 lesuren met vragen, insteken voor discussie 

• UITBREIDING: extra lesmateriaal waar de leerkrachten zelf uit kunnen kiezen 

o E-book (bij aankoop van een fysiek boek voor €20 door leerkracht) met daarin de 

volledige teksten en muziek, links naar filmmateriaal, video’s met getuigenissen,… 

o Mogelijkheid om extra gastlessen en workshops met diverse insteken te kiezen: 

gastles rond vergelijking WOII en huidige vluchtelingenstroom, stop-motion 

filmworkshop etc  

 

Info 

https://dekoffievanmorgen.org/music/ 

YouTube 

https://youtu.be/lQEN65z_c_o 

 

https://dekoffievanmorgen.org/music/
https://youtu.be/lQEN65z_c_o


Grand Picture Palace 

 
Periode: 3 maart tot 2 april 2021 
Uitkoopsom: 1.800 euro (excl. btw) 
 
 

Anneleen Boehme contrabas, composities  
Rob Banken basklarinet  
Cedric De Lat trompet  
Berlinde Deman tuba  
Matthias De Waele drums  
Juno Kerstens cello  
Rhea Vanhellemont altviool  
Linde Verjans viool  
Laura Kennis viool 
 

Anneleen Boehme oogstte vooral lof als bassiste van LABtrio, maar was te horen aan de zijde van 
binnen- en buitenlandse kleppers en actief in theater. Grand Picture Palace is de grote droom van  
Boehme die eindelijk werkelijkheid wordt. Voor dit festijn vermengt ze haar door klassieke muziek 
beïnvloedde kindertijd met haar jeugdliefde, de jazz. Ze brengt de twee werelden samen door muziek 
te componeren voor een orkesten daarbij de hoofdstem aan haar eigen contrabas over te laten. Het 
resultaat is een mengeling van klassieke, hedendaagse en jazzmuziek met ruimte voor improvisatie, 
waar diverse invloeden als Dave Holland en Gavin Bryars door waaien. Een contrabas centraal, begeleid 
door een niet-alledaagse samenstelling van de fijnste jazzmuzikanten. 

 
 
Info 
https://www.anneleenboehme.be/ 
 
YouTube 
https://youtu.be/ndOW5QXlvyw 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.anneleenboehme.be/
https://youtu.be/ndOW5QXlvyw


 
 

Small World 

 

Periode: 16 april tot 16 mei 2021 

Uitkoopsom: 1.400 euro (excl. btw) 

 

Marcus Wyatt trompet 
Steven Delannoye tenorsaxofoon 
Ewout Pierreux piano 
Romy Brauteseth contrabass 
Teun Verbruggen drums 

Small World is gegroeid uit de persoonlijke en 
muzikale vriendschap tussen de Zuid-Afrikaanse 
trompettist Marcus Wyatt en de Belgische pianist 
Ewout Pierreux. De twee leerden elkaar kennen 
in 2004 via zangeres Tutu Puoane, die vanuit Zuid-
Afrika vlak na de millenniumwisseling kwam 

studeren in Europa. Het plan groeide om een instrumentaal project uit te werken vanuit de 
kruisbestuiving van composities van beiden, en in 2014 vond een eerste kleine tournee plaats in België, 
toen al met saxofonist Steven Delannoye. Het idee kreeg haar definitieve vorm  in 2016, toen bassiste 
Romy Brauteseth en drummer Teun Verbruggen het project vervoegden, en de muzikale puzzel in 
elkaar viel. Het resulteerde in een debuutalbum dat werd uitgebracht in 2018. 

Het concept is eenvoudig: originele composities worden samengebracht en onderworpen aan de 
kracht van het collectief. Het resultaat is een boeiende reis van Europa naar Afrika en terug, waarin 
groove, soul, lyriek, creativiteit en interactief spelplezier garant staan voor een  avontuurlijke mix die 
elke keer weer anders klinkt. De ideale tournee als seizoensafsluiter! 

 
 
Info 
https://soulfactory.be/portfolio-item/small-world/ 
 
YouTube 
https://youtu.be/GsZigiFYZr0 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://soulfactory.be/portfolio-item/small-world/
https://youtu.be/GsZigiFYZr0


 

JazzLab Classes 
 
 
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 landsgrensoverschrijdende muziek die ze nu is. De docent schetst bondig de complete 
jazzgeschiedenis, van Jelly Roll Morton tot Jef Neve.    
Praktisch: 4-delige lessenreeks, telkens twee uur 
Uitkoopsom: 600 EUR (excl. 21% btw, excl. verplaatsingsonkosten en cursus 5 EUR per persoon, excl. 
uitkoopsom concert)  
 
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? 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. 
Uitkoopsom: 600 EUR (excl. 21% btw, excl. verplaatsingsonkosten en cursus 5 EUR per persoon, excl. 
uitkoopsom concert)   
 
EEN KWARTEEUW JAZZ (3 avonden)  
 
In deze lessenreeks ontdekken we hoe de jazz van gedaante veranderde de laatste 25 jaar. ‘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?   
Deze cursus is zowel geschikt als opstap naar de hedendaagse jazz als dat het een uitstekend vervolg 
biedt op onze eerdere introductie cursussen.   
Praktisch: 3-delige lessenreeks, telkens twee uur 
Uitkoopsom: 450 EUR (excl. 21% btw, excl. verplaatsingsonkosten en cursus 5 EUR per persoon, excl. 
uitkoopsom concert)  
  
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 
Uitkoopsom: 350 EUR (excl. 21% btw, excl. verplaatsingsonkosten en cursus 5 EUR per persoon, excl. 
uitkoopsom concert)   
  
 


