JazzLab
Seizoen 2021 - ‘22

Deze bundel bevat informatie over de Belgische jazzprojecten die JazzLab ondersteunt
in seizoen 2021-’22. De definitieve promotieteksten en foto’s volgen in het voorjaar. De
bundel bevat ook audio- en beeldmateriaal via privé-links. Gelieve deze nog niet
openbaar te delen. Bedankt!
Klik HIER voor een visuele presentatie met video en muziek

Beste JazzLab partner,

Een nieuw seizoen aankondigen is nooit een routineuze aangelegenheid, maar dit keer heeft de loop der
dingen ons toch een fameuze poets gelapt.
Sinds een handvol jaren is de Belgische jazz niet gestopt met broeien, vibreren en zich heruit te vinden.
En dan, voorjaar 2020, was er plots de stilte. Nu ja, helemaal stil is het nooit geweest, ook niet ten huize
JazzLab. Samen met de verenigde Belgische jazzfestivals presenteerden we eind mei mee het Bel Jazz
Fest, een festijn van live gestreamde topjazz vanuit Flagey, een maand later bevolkten onze artiesten
hoeken en gaten van de Bijlokesite om de akoestische JazzLab Invites filmpjes op te nemen.
Ondertussen boksten we een nieuw seizoen in elkaar. Dat ligt nu voor jullie. Onze pauwenveren steken
uit van fierheid, al gaat deze aankondiging gepaard met een dubbel gevoel. Omdat we dit keer geen
seizoen konden volproppen met nieuwe projecten die de Belgische jazzscene kleuren, maar rekening
wilden houden met de getroffen tournees van vorig jaar. Bruno Vansina had zich een jaar lang de naad
uit het lijf gewerkt om zijn field recordings te verwerken tot een wervelend concert met beeld en klank
voor een zelf in elkaar geknutseld decor, om na 4 concerten de stekker er onherroepelijk uit te moeten
trekken. Zijn 12 12 verdient een volwaardige tour en dus hernemen we die, net als Yannick Peeters’
GingerBlackGinger en de Aspen Label Night. Je vindt ze terug tussen een handvol gloednieuwe
jazzprojecten die we graag aan jullie voorstellen.
We gaan ervan uit dat podiumvoorstellingen volgend seizoen weer op een ‘normale’ manier kunnen
plaatsvinden. Al hebben we stilaan geleerd dat je niks meer als normaal mag beschouwen. De bands en
projecten die we presenteren zijn trouwens ook niet normaal. Ze zijn sprankelend, prikkelend en
grensverleggend. Het publiek zal zelf partituren mogen tekenen bij Drawing Basses, het groovy trio
Backback neemt de erfenis van Duke Ellington onder handen en... ontdek de rest zelf maar. Misschien
moeten we de ‘normale’ manier van concerten organiseren en aankondigen ook maar eens in vraag
stellen, nu onze creativiteit een jaar lang danig op de proef is gesteld. Sommige van deze tournees
nodigen daartoe uit, we horen graag jullie ideeën en denken met plezier mee.
Samen met jullie hebben we de voorbije maanden geprobeerd om de muzikanten een hart onder de riem
te steken, door compensaties aan te vragen, perspectief te bieden, ad hoc acties richting publiek te
organiseren... Nu is het moment aangebroken om weer echt vooruit te kijken. Dat doen we samen met
jullie en een pittige doorsnede van de Belgische jazzscene. Opnieuw. Eindelijk.

Mik, Lobke en Guy

ASPEN LABEL NIGHT
Periode: 13-25 september / 8-17 oktober (zonder Veder) / 18-24 oktober 2021
Deze tournee is een herneming. De oorspronkelijke concertreeks kon helaas niet
plaatsvinden door de gevolgen van de coronamaatregelen.
Uitkoopsom: NTB (afhankelijk van samenstelling programma)

Geen band deze keer, maar een label. Aspen Edities is een klein, onafhankelijk platenhuis dat
zich op de kaart gezet heeft met prachtig vormgegeven releases. De muziek beweegt tussen
jazz en improvisatie, hedendaagse klassiek, pop- of folkinvloeden, en elektronica. Deze
label night combineert vaste waarden met extra combinaties van muzikanten uit de dichte en
iets minder dichte omgeving van Aspen.
Aspen Edities werd opgericht door muzikanten Ruben Machtelinckx en Niels Van Heertum,
samen met schrijfster Sanne Huysmans. Ze geven naar eigen zeggen ‘integrale muziek’ uit,
muziek die ontsnapt aan traditionele genres, gemaakt door muzikanten die op koppige wijze
een geheel eigen pad kiezen. En die ambitie levert op. Recent kreeg het debuutalbum van het
kwartet Porous Structures nog de Klara Award voor de beste Belgische Belgische jazz-cd van
2019.
WEBSITE
MUZIEK: https://aspenedities.bandcamp.com
VIDEO/MUZIEK: Veder/ Stijn Cools & Thomas Jillings/ Poor Isa
Deze Aspen Label Night is de laureaat van JazzLab Impuls 2019-2020. JazzLab Impuls is een
coproductie met met Handelsbeurs, Flagey, De Casino, CC Muze, NONA, 30CC, Rataplan en KAAP.

MARIS
Periode: 28 oktober - 5 december 2021
Uitkoopsom: 1.500 € (excl. btw)

Onder de naam MARIS creëert Brusselse vocaliste Mariske Broeckmeyer avant-pop die net zo
goed geïnspireerd is door jazz en improvisatie als door het sferische experiment uit de
Scandinavische scene. Na de debuutplaat On Gods and other Things ( RAT Records, 2016),
werkte Mariske voor haar tweede album nauw samen met Silke Blankers (Goodbye Princess).
Ook Louis Evrard (Ottla, Echo Beatty) en Laurens Smet (Book Of Air) kleurden de plaat. De
band wordt pas voltallig wanneer tijdens de live concerten ook Thomas Jillings (Ottla, Linus,
Goobye Princess, Book of Air) aansluit. Klank en stem, experiment en song wisselen elkaar af
en vullen elkaar aan in een muzikale mijmering. De tournee gaat gepaard met de release van
By Virtue of the Absurd (WERF Records).
Line-up: Mariske Broeckmeyer (zang, synth), Silke Blankers (zang, synth, orgel), Thomas
Jillings (synth), Laurens Smet (bas/Moog), Louis Evrard (drums)
WEBSITE
MUZIEK (privé-link): By Virtue Of The Absurd
VIDEO (privé-link): Videoclip “Happy Fatalism”
I.s.m. kunstencentrum Nona.

Backback / Don Kapot
Een spannende double bill met krachtige grooves
Periode: 25 november - 23 december 2021
Uitkoopsom: 1.700 € (excl. btw)

Pt. 1: Backback plays Ellington

Een ode aan de indrukwekkende muzikale carrière van Duke Ellington. Hij was een vernieuwer
die een brug sloeg tussen de blues en de avant-garde, met dansmuziek voor de "Cotton club",
suites, talloze opnames voor kleinere bezettingen en solo pianowerk. Backback gaat aan de
slag met een selectie uit zijn minder bekende werk, waarbij de bigband-arrangementen plaats
ruimen voor de essentie en de no-nonsense aanpak en potige sound die we van Backback
gewoon zijn. In het najaar verschijnt het nieuwe, vijfde, album van dit trio, bestaande uit
verborgen parels uit het Ellington oeuvre.
Line-up: Filip Wauters (gitaar), Marc De Maeseneer (sax), Giovanni Barcella (drums)
WEBSITE
VIDEO TEASERS (privé-links):Bonga/ New Piano Roll Blues/ Portrait Of Wellman Braud
MUZIEK (privé-links): Anatomy Of A Murder / Portrait Of Wellman Braud

Pt. 2: Don Kapot

Don Kapot, dat isgroove, groove en nog eens groove. Van de fysieke, opzwepende soort.
Drummer Jakob Warmenbol en bassist Giotis Damianidis speelden o.m. bij Oghene Kologbo’s
Worrld Squad, een Afrobeat-sensatie uit Brussel. Samen met baritonsaxofonist Viktor Perdieus
bouwen ze verder op het werk van Tony Allen, Fela Kuti en Kologbo. Hun composities starten
van improvisaties en combineren de 
energie en vrijheid van de vrije jazz met de totale trance
van de beste dansmuziek. Krachtig en hypnotiserend: Don Kapot is niet minder dan een
groovemachine, nu al een sensatie door zijn opzwepende concerten, aanstekelijke humor en
kleurrijke releases.
Line-up: Viktor Perdieus (sax), Giotis Damianidis (bas), Jakob Warmenbol (drums)

WEBSITE
MUZIEK (privé-link): Hooligan + Kop Zonder Kip (uit: Hooligan, 2021)
VIDEO: Don Kapot live

GingerBlackGinger
Periode: 15 januari - 6 februari 2022
Deze tournee is een herneming. De oorspronkelijke concertreeks kon helaas niet
plaatsvinden door de gevolgen van de coronamaatregelen.
Uitkoopsom: 1.800 € (excl. btw)

Bassiste Yannick Peeters is geen onbekende voor JazzLab, maar terwijl ze hiervoor altijd
opdook in andermans projecten, is het moment nu aangebroken om uit te pakken met een
eigen project. Daarvoor wist ze een heus dream team rond zich te verzamelen, met o.m.
buitenlandse kanonnenClaron McFadden en Jim Black, waarmee ze op zoek gaat naar
muziek die overbodige ballast overboord gooit en maximaal inzet op een even gedurfd als
authentiek geluid. Rauwheid, fragiliteit, lyriek, originaliteit en integriteit moeten naast elkaar
kunnen bestaan. Deze artiesten zijn stuk voor stuk persoonlijkheden met een visie; creatieve
koppigaards die geen genoegen nemen met de middelmaat. De band speelde voor het eerst
samen in de zomer van 2020 en het leverde meteen een paar fantastische concerten op!
Line-up: Yannick Peeters (bas), Claron McFadden (zang), Frederik Leroux (gitaar), Frans Van
Isacker (sax/klarinet), Jim Black (drums)
VIDEO: Teaser- try-out live
GingerBlackGinger was de laureaat van JazzLab Impuls 2019-2020. JazzLab Impuls is een coproductie
met met Handelsbeurs, Flagey, De Casino, CC Muze, NONA, 30CC, Rataplan en KAAP.

Bruno Vansina 12 12
Periode: 15 januari - 5 februari 2022
Deze tournee is een herneming. De oorspronkelijke concertreeks werd abrupt
afgebroken door de eerste lockdown.
Uitkoopsom: 1.400 € (excl. btw)

Met zijn flitsende jazzproject 12 12 gaat Bruno Vansina op zoek naar de interactie tussen
beeld, locatie en geluid. Op welke manier kleuren ze elkaar en hoe bepaalt de plaats waar
gemusiceerd wordt de keuzes van een muzikant? In deze multimediale voorstelling kom je te
weten hoe inventief de interactie kan worden. Elke maand namen de muzikanten hun
instrumenten mee naar een bijzondere plek: een schaatsbaan, autosnelweg, velodroom of
kermis. De uitdaging: samen spelen met de locatie. Musiceren en reageren op de muziek die
een plek van nature maakt. Nu is er de volgende fase: kan je die twaalf plaatsen ook
‘meenemen’ naar een concertzaal, met een nieuw publiek? Na een vlammende start kwam
deze tournee ineens aan z’n einde. Tijd voor een klinkende revanche!
Line-up: Bruno Vansina (sax), Benjamin Sauzereau (gitaar), Cyrille Obermüller (bas), Falk
Schrauwen (percussie), Teun Verbruggen (drums) + Kim Vreys (video)
WEBSITE
VIDEO: 12 x 12 12
Dit is een coproductie met deSingel. I.s.m. kunstencentrum Nona.

Lara Rosseel Band
Periode: 17 februari - 27 maart 2022 (TBC)
Uitkoopsom: 1.500€ (excl. btw)

Begin 2020 was Lara Rosseel dé verrassing van de Belgische jazzscene. Met een album dat
ze uitbracht had in eigen beheer (De Grote Vrouw) veroverde ze plots zaal na zaal. Maar
eigenlijk niet verwonderlijk: haar octet zorgde voor een weelderige kleur en de composities van
Rosseel, die regelmatig doordrongen zijn van exotische invloeden balanceren op die
benijdenswaardige grens tussen mysterie en herkenbaarheid. Muziek die het niet moest
hebben van pocherige gymnastiek, maar een luid kloppend hart op maat van een breed publiek.
Nu zet Rosseel die veroveringstocht verder met een jong kwintet waarmee ze al die troeven
weer een nieuwe wending kan geven.
Line-up: Lara Rosseel (bas), Vitja Pauwels (gitaar), Sep François (vibrafoon, marimba), Sam
Vloemans (trompet), Angelo Moustapha (percussie)
WEBSITE
VIDEO: videoclip ‘La Suite’
MUZIEK (privé-link): De Grote Vrouw

Lennart Heyndels Quartet: Codex Au Soleil
Periode: 1 april - 7 mei 2022
Uitkoopsom: 1.300 € (excl. btw)

Lennart Heyndels (°1990) is een jonge Belgische bassist, synthesist en componist die actief is
in zeer uiteenlopende contexten, van jazz (Ben Sluijs Quartet) tot speelse pop (Hi Hawaii). Zijn
nieuwste project Codex Au Soleil is het samenkomen van de middeleeuwse Ars Subtilior en
de vooruitstrevende blik van hedendaagse muziek. Hoewel oorspronkelijk geschreven voor
stemmen zullen de drie melodische instrumenten van het kwartet de eeuwenoude muziek
transformeren in een puur instrumentale wereld, met de focus op de onderlinge harmonieën.
De toevoeging van drums zal de ritmische complexiteit van de originele muziek benadrukken.
Codex Au Soleil v ermengt de standvastigheid van de traditionele composities met improvisatie,
haalt deze uit hun oorspronkelijke vorm en reconstrueert ze op nieuwe manieren weer in elkaar.
Een briljant kwartet met een programma voor fijnproevers!
Line-up: Lennart Heyndels (bas), Joachim Badenhorst (klarinet), George Dumitriu (altviool), Stijn
Cools (drums)
WEBSITE
VIDEO: Johannes Cionia: Le Ray Au Soleyl(voorbeeld Ars Subtilior)

Dit is een coproductie met deSingel.

Rapidman
Periode: 21 april - 29 mei 2022
Uitkoopsom: 1.500€ (excl. btw)

Rapidman is een nieuwe band die bestaat uit sterke en ervaren persoonlijkheden. Rob
Banken (sax) en Peter Delannoye (trombone) legden het fundament en kregen snel gezelschap
van Dries Geusens (bas) en Matthias De Waele (drums). Met dat kwartet hadden ze al een
sound met vele gezichten: jazz, rockinvloeden enexperimentele tinten. Met de komst van
vijfde man Mirko Banovic op elektronica viel alles in z’n plooien. Dit is immers zo’n band die je
alle hoeken van de kamer kan laten zien zonder de controle uit het oog te verliezen, die je
voortdurend laat voelen dat er iets gebeurt, uitpakt met knallende energie, lyriek en catchy
melodieën, en de jazztraditie naadloos samenvoegt met uiteenlopende invloeden. Het mag
geen verrassing zijn dat de muzikanten te horen waren/zijn bij o.a. Nordmann, Flat Earth
Society, Arno, HAST, Arsenal en meer. Die toekomst begint nu!
Line-up: Rob Banken (alto saxophone), Peter Delannoye (trombone), Dries Geusens (electric
bass), Matthias De Waele (drums) and Mirko Banovic (electronica)
WEBSITE
Muziek (privé-link): opname 2020

DRAWING BASSES
Periode: doorlopend
Uitkoopsom: 1.400 € (excl. btw)

Drawing Basses. Bassen tekenen. Of ook: bassen die tekenen. Geen toeval, want bedenker
en bassist 
Kristof Roseeuw is er op uit om meerdere disciplines bij elkaar te brengen in
interactieve performances. Bijzondere invalshoek: hetpubliek bepaalt deze keer wat er
gespeeld zal worden. Niet door een rondje verzoekjes roepen, maar door de partituur van de
performance te voorzien. Inderdaad: 
het publiek tekent, na een woordje uitleg, de partituren
waarmee de muzikanten vervolgens aan de slag gaan. Maak mee hoe die vertaling gebeurt,
hoe verschillende disciplines elkaar kunnen vormgeven, hoe verrast je zal zijn om het resultaat
te horen. Spannend en spontaan, muziek maken in z’n meest laagdrempelige vorm en.... je
gaat naar huis met je eerste grafische partituur.
Praktisch
- voorkeur voor kleinere groepen (40-45 pers. max), twee opeenvolgende sessies mogelijk
(zonder meerkost)
- comfortabele / informele set-up
- ook als school- of familievoorstelling

Line-up: Kristof Roseeuw (contrabas), met o.a. Yannick Peeters, Peter Jacquemyn, e.a.

LE RAVAGE D’ALI BABA
Periode: doorlopend, als schoolvoorstelling
Uitkoopsom: 1.400 € (excl. btw), 1.000€ vanaf 2e voorstelling

‘Le Ravage d’Ali Baba’ van De Koffie van Morgen is een voorstelling die vertrekt bij verhalen
van vluchtelingen. Deze co-productie brengt prikkelende stijlen – een amalgaam van
improvisatie, elektronica en filmische muziek – samen met exclusief beeld- en
tekstmateriaal, en koppelt het aan een sterk maatschappelijk engagement. Geen klassiek
concert, maar een onderdompeling in een intrigerende performance die het publiek meesleept
én vrijheid biedt.
We hernemen deze voorstelling in seizoen 2021-2022 als schoolvoorstelling, voor leerlingen
van de tweede en derde graad middelbare school en hogere opleidingen. De insteek blijft
“Verder van de mening, dichter bij de mens”: de leerlingen komen zelf tot een eigen
interpretatie. We bieden ook een lesmap aan voor leerkrachten om de leerlingen het juiste
kader te kunnen meegeven.
Line-up: Simon Plancke (drums, elektronica), Jozef Dumoulin (keyboards, elektronica), Els
Viaene (geluidskunst)
WEBSITE
VIDEO: Teaser Le Ravage d’Ali Baba
MUZIEK (privé-link): Album Le Ravage d’Ali Baba

Le Ravage d’Ali Baba is een coproductie van D
 e Koffie van Morgen, KAAP en JazzLab

JazzLab Classes
Aanbod 21-’22

Alle JazzLab Classes zijn laagdrempelige cursussen. Ze bevatten steevast een swingende
combinatie van informatie en bakken geweldige muziek, zowel op maat van de liefhebber als de
nieuwe ontdekker!

STRAFFE (33) TOEREN - nieuw!

(1 sessie, uitbreiding
mogelijk op aanvraag)
Vinyl. Het zwarte goud. De
laatste jaren weer in opmars, al
gaat het helaas vaak over
versies die verbleken naast de
originele uitgaven. F
 rederik
Goossens, intussen al meer
dan een half leven verwoed
verzamelaar van jazzvinyl, laat
je met STRAFFE (33) TOEREN
proeven van pure magie.

Hij plukt een selectie klassieke
jazzalbums uit zijn persoonlijke
collectie en voorziet ze van tekst en uitleg: waar komen ze vandaan? Wat was hun belang? Hoe
passen ze in de carrières van de iconische jazzhelden? En waarom zou je er de dag van
vandaag nog naar moeten luisteren? Kers op de taart is de uitmuntende analoge
geluidsinstallatie die we gebruiken. Je krijgt de iconische platen te horen zoals je ze moet
horen. De muziek spat uit de speakers alsof je er zelf bij was toen de muziek opgenomen werd.
Je komt gegarandeerd oren te kort!

Praktisch: 1 sessie van 2,5 uur (excl. pauze)

Uitkoopsom: 250 EUR (excl. 21% btw + verplaatsingsonkosten).
(meerdere sessies ook bespreekbaar, info via info@jazzlab.be)

MEETING MILES
(2 sessies)
Miles Davis. Zeg maar Miles. Hij
was
mee
met
de
bebop-revolutie, zette de ‘cool’
op de kaart, leidde één van de
strafste hardbop-ensembles van
de jaren vijftig, legde zich toe op
de modale jazz en creëerde 
en
passant de meest bejubelde
jazzplaat aller tijden (Kind Of
Blue) .
Lesgever Frederik Goossens
doet het genie van Miles Davis
uit de doeken aan de hand van
boeiende
verhalen
en
hoogtepunten en - natuurlijk - bakken onsterfelijke muziek uit alle cruciale albums en periodes.
Praktisch: 2-delige lessenreeks, telkens twee uur (excl. pauze)
Uitkoopsom: 350 EUR (excl. 21% btw + verplaatsingsonkosten). Cursus: 50 euro voor de
digitale versie ofwel 5 euro/geprinte versie.

JAZZ ONTRAFELD
(3 sessies)

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 je 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?
Welkom op deze auditieve ontdekkingstocht. 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.

Praktisch: 3-delige lessenreeks, telkens twee uur (excl. pauze).
Uitkoopsom: 600 EUR (incl. live begeleiding, excl. 21% btw + verplaatsingsonkosten). Cursus:
50 euro voor de digitale versie ofwel 5 euro/geprinte versie.

INTRODUCTIECURSUS: VAN JELLY TOT JEF
(4 sessies)
De klassieke reeks bij uitstek.
VAN JELLY TOT JEF geeft je
een beeld van de jazz van bij
haar duistere begin tot en met
de ongrijpbare genre-, periodeen landsgrensoverschrijdende
muziek die ze nu is.
Frederik Goossens loodst de
cursisten
doorheen
het
‘ondoorgrondelijke kluwen’ dat
de jazz soms lijkt te zijn en
schetst hierbij bondig de
complete
jazzgeschiedenis,
meer dan een eeuw, van Jelly
Roll Morton tot Jef Neve.
Informatief, entertainend en vooral doorspekt met bakken
opwindende, elegante, betoverende, swingende, opruiende, groovende, maar vooral
onverslijtbare muziek.
Praktisch: 4-delige lessenreeks, telkens twee uur (excl. pauze).
Uitkoopsom: 600 EUR (excl. 21% btw + verplaatsingsonkosten). Cursus: 50 euro voor de
digitale versie ofwel 5 euro/geprinte versie.

ALGEMENE INFO
Onze lesgever
FREDERIK GOOSSENS is
docent jazzgeschiedenis en
lyriek aan het conservatorium
van Gent, en geeft les in
SAMWD Dendermonde. Hij is
ook coördinator van het Jazz
Centrum
Vlaanderen
in
Dendermonde.
Daarnaast
schrijft
hij
als
freelance
journalist stukken over jazz voor
tijdschriften als Focus Knack en
staat hij in voor de podcast
‘Jazziness’ van het Brussels
Jazz Weekend. In zijn vrije tijd
speelt Frederik graag zelf
muziek (zowat alles met 4
snaren). 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) - voor de
cursus ‘Straffe (33) Toeren’ wordt geluidsinstallatie meegebracht!
Scherm en beamer met aansluiting naar VGA.
Bediening geluidsinstallatie zo dicht mogelijk bij de tafel (of erop indien het een klein
mengtafeltje is).

Communicatie
JazzLab vermeldt de cursusreeks online (website, sociale media), in nieuwsbrieven en
halfjaarlijkse brochures.

