OVERZICHT JAZZLAB SEIZOEN 2022-’23

Dit zijn voorlopige teksten. Definitieve versies volgen nog.

Periode: 16/09 - 25/10 2022
WIE: Bart Maris, Joachim Badenhorst, Jon Birdsong, Nabou Claerhout, Waso De Cauter, Christian
Mendoza, Lionel Beuvens
WAT: Update van de New Orleans-traditie door een stel avonturiers. Jazz als feest.
De New Orleans-traditie heeft een wat duffe bijklank gekregen. Onterecht! En trouwens: die kwam pas
later, door een conservatieve stroming die het genre in het vakje stopte, maar het avontuur vergat. In zijn
tijd was het immers rebelse muziek vol energie, vitaliteit én vrijheid. Ook tijdens de freejazz-golf van de
jaren ‘60 werd vaak teruggegrepen naar de revolutionaire geest van die periode.
De naam van de band spreekt boekdelen: dit septet grijpt terug naar de hoogdagen van pioniers als King
Oliver, Johnny Dodds en natuurlijk Louis Armstrong, wiens Hot Sevens als voorbeeld diende. Het is die
specifieke line-up, maar dan ook met die intenties. Je hoort misschien “St. Louis Blues” of “St. James
Infirmary” passeren, maar niet in een bestofte museum-stijl, maar als een levende, lillende update van
een aanpak die nog altijd op de heupen werkt, met pakkende melodieën, vernuftige harmonieën en
rotaanstekelijke ritmes.
Bekijk een stukje live stream (zonder Nabou Claerhout, die er wel bij is tijdens de tournee):
https://www.youtube.com/watch?v=aYAlcsUv6vA
Albumrelease bij el NEGOCITO Records
Uitkoopsom: € 2000 (excl. btw)

Periode: 27/10 - 04/12 2022
WIE: Anke Verslype, Marjolein Vernimmen, Willem Heylen, Ruben De Maesschalck & Joachim
Badenhorst
WAT: Meditatief, gracieus en minimalistisch met originele instrumentatie. Jazz als bedwelming.
Onder de naam Aki schrijft drumster/componiste Anke Verslype haar eigen muziek en brengt ze deze
naar buiten met verschillende bezettingen. In februari 2020 bracht ze een eerste EP warme dagen uit.
Voor de tweede EP Niobe werkte ze de muziek uit samen met Marjolein Vernimmen (harp), Ruben De
Maesschalck (bas), en Willem Heylen (gitaar), allen alumni van het conservatorium in Antwerpen. Ze
speelden in deze bezetting ook op Jazz Middelheim in september 2020.
Niobe werd erg goed ontvangen. Radiozender Klara nam verschillende nummers uit de EP mee in hun
playlists en Verslype mocht ook even langsgaan voor een interview tijdens het programma Music Matters.
De volgende stap is een full album. Hiervoor zal de band uitgebreid worden met rietblazer Joachim
Badenhorst. Door zijn aanwezigheid wordt de bedwelmende muziek van Aki nog rijker en pakkender.
Beluister Niobe
https://spoti.fi/30JoiHH
Website
https://ankeverslype.wixsite.com/ankeverslype
Albumrelease bij WERF Records
Uitkoopsom: € 1.500 (excl. btw)

Periode: 23/11 - 23/12 2022
WIE: Karen Willems, Marc De Maeseneer, Vincent Brijs & John Snauwaert
WAT: Tussen potige groove en verfijnd detail. Jazz als organisch spelen.
Drumster Karen Willems zwerft al jarenlang rond in even diverse als verwante oorden, van pop/rock en
improvisatie tot theater en jazz. De lockdownperiode greep ze aan om eindelijk werk te maken van een
persoonlijke project waarmee ze in de essentie van haar praktijk wilde graven. ‘Terre Sol’ leverde 4
releases op, die opvielen door de open en organische aanpak. Doorgaans speelde ze solo, maar ze ging
ook de uitdaging aan om te werken met drie saxofonisten.
Die drie hebben zo’n brede bagage (je kan ze kennen van o.m. BRZZVLL, Backback en talloze andere
projecten), dat ze de ideale metgezellen zijn om samen met Karen te bewegen tussen stevig rockende
grooves en melancholische stilte, tussen baldadige expressiviteit en subtiele intimiteit. Maar vooral: dit is
een persoonlijk project vol dynamiek en verrassing dat werkt op uiteenlopende locaties en met creatieve
opstellingen.
Bekijk livestream video’s:
https://www.youtube.com/watch?v=JE7nADDeMDU
https://www.youtube.com/watch?v=CzOiNhw1A9Q
Albumrelease: 2LP bij WERF Records (solo & met kwartet)
Uitkoopsom: € 1.500 (excl. btw)

Periode: 12/01 - 19/02 2023
WIE: Natashia Kelly, Ruben Machtelinckx, Nicola Andrioli, Yannick Peeters, Dré Pallemaerts
WAT: Tussen folk, pop en jazz, woord en muziek. Jazz als poëzie.
Natashia Kelly maakte enkele seizoenen geleden indruk met haar Trio. Nu keert ze terug met een kwintet
vol sterkhouders van de Belgische jazz en een nieuw verhaal. Hiervoor liet ze zich inspireren door
dichters als R.M. Rilke en W.B. Yeats, die meer dan een eeuw geleden al schreven over de plaats van de
mens in de natuur: blijft de mens er deel van, of gaat het gewin doorwegen? Woorden die nu profetisch
blijken.
Het leidt tot muziek die in een woelige periode een boodschap vol poëzie te vertellen heeft. De
muzikanten zitten verankerd in de jazz, maar laten ook pop en folk binnensijpelen. Ze spelen met zwier
en verfijning, op maat van de stem en teksten, die meer dan ooit naar de voorgrond komen, maar tegelijk
een perfecte blend vormen met de muziek. Deze muziek blijft open én toegankelijk, is ronduit bloedmooi,
zoekt de melancholie op en gaat recht naar het hart.
Beluister Natashia Kelly Group (haar vorige project, nieuw materiaal is in de maak!)
https://www.youtube.com/watch?v=ctyNvbqnL0U
Albumrelease bij WERF Records
JazzLab Impuls-laureaat 2022-2023: co-productie met 8 partners
Uitkoopsom: € 1.800 (excl. btw)

Periode: 23/02 - 01/04 2023
WIE: Lennert Baerts, Vitja Pauwels, Daniël Jonkers & Bert Joris
WAT: Moderne jazz, op de grens tussen traditie en exploratie. Jazz als spannende zoektocht.
Saxofonist/componist Lennert Baerts is een van de briljante aanstormende figuren in de Belgische jazz.
Als jonge twintiger imponeerde hij meteen door twee albums uit te brengen, eentje met een kwartet en
eentje met een bigband. Hij wordt door Klara prompt aangeduid als een van de ‘Twintigers’,
veelbelovende muzikanten uit eenlopende genres.
Profound Observer is een nieuw trio met drummer Daniel Jonkers en de alomtegenwoordige gitarist Vitja
Pauwels (Naïma Joris, Lara Rosseel). Niet enkel een intrigerende combinatie van persoonlijkheden, maar
meteen ook een opvallende mix van stijlen en kleuren: herkenbaar en gewaagd; geworteld in de jazz,
maar met de bereidheid om elders inspiratie op te doen. Voor hun album speelde het trio met Belgisch
jazzicoon Bert Joris, die ook mee op tournee gaat. Zo wordt dit een project dat niet enkel de muurtjes
sloopt tussen stijlen, maar ook generaties.
Bekijk de video teaser
https://youtu.be/G7gk6b3rn4s
Beluister een stuk nieuwe muziek (demo)
https://drive.google.com/file/d/1gwrmOISojZy3T_YapEdKiRMZg8YovWCs/view?usp=sharing
Website Lennert Baerts
https://lennertbaerts.wixsite.com/lennertbaertsmusic
Uitkoopsom: € 1.200 (excl. btw)

Periode: 15/04 - 14/05 2023
WIE: Lennart Heyndels, Joachim Badenhorst, George Dumitriu (ROE), Stijn Cools
WAT: Een update van de laat-Middeleeuwse ‘ars subtilior’. Jazz als heruitvinding en verfijning.
Een tournee die niet kon plaatsvinden, maar die we absoluut wilden bewaren. 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 vermengt 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!
Bekijk de video teaser:
https://youtu.be/Vqc_qBIZOp4
Website Lennart Heyndels:
https://www.lennartheyndels.com/
Albumrelease // Première op 01.04.2022 in De Singel
Uitkoopsom: € 1.400 (excl. btw)

Periode: 28/04 - 28/05 2023
WIE: Thijs Troch, Jan Daelman, Viktor Perdieus, Edmund Lauret, Kobe Boon, Benjamin Elegheert +
Hannah Tolf (S) & Isabel Sörling (S)
WAT: Combinatie van jonge Belgische toppers met Zweedse stemmen. Jazz als kruisbestuiving.
The Milk Factory ontstond bij gitarist Edmund Lauret en pianist Thijs Troch, vertegenwoordigers van de
avontuurlijke Gentse jazzscene die momenteel furore maakt (de leden maken deel uit van o.m.
Nordmann, Steiger, Don Kapot en meer). Van meet af aan werden een paar dingen scherp gesteld: dit
zou geen geen stilistisch allegaartje zonder focus worden, geen overmoedig geroep. The Milk Factory
zou naar de essentie gaan: melodieën, hechte interactie, consistente sferen en songs. Op zijn releases
blinkt het sextet uit in ingetogen vervoering en bedwelmende melancholie.
Nu heeft de band het plan opgevat om een project te doen met stemmen. Bandleden Kobe Boon en
Viktor Perdieus studeerden een jaar in Göteborg en maakten er kennis met Zweedse vocalisten Hannah
Tolf en Isabel Sörling, die vroeger de band Soil Collectors hadden en ook solowerk uitbrachten. Het
pre-creatieproces is intussen opgestart, de presentatie wordt gepland in Bozar en Handelsbeurs (sep.
2022) en vervolgens volgen opname, release en tournee.
Bekijk de videoclip voor ‘Bos’:
https://www.youtube.com/watch?v=hVqJ-hvYxhA
Beluister alle releases van The Milk Factory
https://spoti.fi/3DZA4Mg
Albumrelease
Uitkoopsom: € 2.200 (excl. btw)

Periode: doorlopend
WIE: Kristof Roseeuw, Yannick Peeters, Peter Jacquemyn
WAT: Tekenconcert met het publiek als componist. Jazz als spel en spontaniteit.
Drawing Basses is een unieke voorstelling voor alle leeftijden. Het publiek krijgt voor het concert
kleurpotloden, stiften en papier, en maakt spontane tekeningen. Daar gaan de muzikanten mee aan de
slag. Met hun muziek inspireren ze het publiek vervolgens tot meer tekeningen, die in een mini
tentoonstelling kunnen belanden. Dit is een even speelse als prikkelende voorstelling uit de koker van
Kristof Roseeuw (Flat Earth Society), die samen met Yannick Peeters en Peter Jacquemyn laat horen tot
wat drie contrabassen, een enorme bagage en flink wat verbeelding in staat zijn.
Bekijk hier de teaser:
https://www.youtube.com/watch?v=vSNTjuT99SU
Uitkoopsom: € 1.400 - 2.050 (excl. btw), naargelang aantal performances/dagdelen

JAZZLAB CLASSES

Swingende informatieve cursussen, gegeven door jazzkenner en docent Frederik Goossens, op maat van
nieuwe ontdekkers en liefhebbers:
STRAFFE (33) TOEREN (1 tot 4 delen): het verhaal van vinyl adhv jazzklassiekers uit de privé-collectie
van Frederik Goossens & een fantastische geluidsinstallatie
MEETING MILES (2 tot 4 delen): het genie van jazzicoon Miles Davis, met een wervelende rit door zijn
parcours met bakken tijdloze muziek uit de volledige carrière
JAZZ ONTRAFELD (3 delen): hoe werkt jazz nu eigenlijk? Deze cursus gaat tot op het bot, met
demonstraties, voorbeelden en, natuurlijk, fantastische muziek
VAN JELLY TOT JEF (4 delen): de klassieke intro-cursus, die het hele verhaal vertelt, met de belangrijke
stijlen, gebeurtenissen, vernieuwers en albums
Meer info:
https://www.jazzlab.be/jazzlab-classes/
Bekijk hier de digitale brochure met aanbod en benodigdheden.

