PERSBERICCHT
Brussel, 30 MAART 2017
International Jazz Day Brussels: Be Jazz Be Brussels!
In november 2011 wees de UNESCO 30 april aan als International Jazz Day: een eerbetoon aan jazz en
aan zijn fundamentele rol bij het verenigen van mensen over heel wereld, als muziek die vrede
bevordert, dialoog tussen de culturen, diversiteit, en respect voor de mensenrechten en de
menselijke waardigheid.
‘Jazz is de muziek van de vrede, en dit is nog nooit zo belangrijk geweest; om te vechten tegen nieuwe
vormen van haat, racisme en discriminatie, en de mensheid te versterken als één enkele gemeenschap
die het verleden, en een lot, deelt.’
- Irina Bokova, directeur-generaal van UNESCO
Brussel staat klaar om zijn 6de editie van International Jazz Day te vieren!
UNESCO Brussel, JAZZ.brussels (visit.brussels) en Flagey, met de steun van Monte Paschi Belgio en tal
van andere partners, stelden een spetterende line-up samen die de hoofdstad van de Europese Unie
een opkikkerende jazz-injectie zal geven. Om deze bijzondere dag te vieren, vindt er een reeks
concerten, evenementen en optredens plaats, van zaterdag 29 tot zondag 30 april!
België heeft een sterke, bloeiende jazztraditie. Meer zelfs, tal van jazzmuzikanten en -componisten zijn
geboren en getogen Belgen. Een van hen was Toots Thielemans, een multi-instrumentalist wiens
muziek heel wat zielen raakte. Deze grote artiest werd op 29 april 1922 in de volkswijk Marollen
geboren. Hij overleed vorig jaar, na een lange, briljante carrière. Zijn verjaardag valt net een dag voor
de International Jazz Day, een reden te meer om hem tijdens deze dagen extra in de bloemetjes te
zetten.
De nieuwe generatie jazzmuzikanten die de prestigieuze Toots Thielemans Jazz Award wonnen, treden
zowat overal in het stadscentrum op. We nemen je mee op een wandeling door de wijk waar Toots
gedurende vele jaren woonde en speelde. Twee jazz big bands zullen elkaar uitdagen aan de Beurs, in
het hartje Brussel. In de Brusselse metro hoor je alleen jazzdeuntjes. Op zondag, vanaf 12.00 u., wordt
de coole, levendige Flageywijk omgetoverd tot een gigantische openlucht-jazzfabriek vol fanfares,
gratis workshops en educatieve programma's in cultuurhuis Flagey. Mâäk Quintet speelt op het HeiligKruisplein. En natuurlijk is er overal om je heen muziek! Het hoogtepunt van editie 2017 is er om 20.15
u. in Flagey/Studio 4, met een optreden van Matthew Halsall & The Gondwana Orchestra feat. Dwight
Trible.
Moest dit alles je nog niet overtuigd hebben, dan kan je steeds terecht op onze website. Blijf afgestemd
op onze Facebookpagina en laat je verrassen door de vele initiatieven, optredens en events die zich
voor je ogen ontvouwen tijdens het tweedaags evenement!

Organisatoren: UNESCO Brussels Liaison Office, Jazz.brussels (visit.brussels), Flagey, Jazz station, Les
Lundis D’Hortense
Met de steun van Monte Pachi Belgio, STIB/MIVB.
Partners: Jazz4you, Music Village, Bonnefooi, Roskam, Archiduc, La Samaritaine, Piola libri, Istituto
Italiano, Muntpunt, Klare Lijn, United Nations Togheter Campaign.
WEBSITE:

www.jazzday.brussels
www.jazz.brussels
SOCIALE MEDIA:
Facebook event: International Jazz Day Brussels
Hashtag Jazz Day Brussels: #JazzDayBXL
Hashtag International Jazz Day: #JazzDay
Twitter handles: @UNESCO_EU, @JazzBrussels
VISUALS:
https://www.dropbox.com/sh/p2ar4ox9z1rkhsp/AABX8zWCIfdKKgUpAMm3Ut5ca?dl=0

PROGRAMMA-OVERZICHT
29/04 - VIERING TOOTS THIELEMANS
Hele dag: jazz in de metro
10:00 Toost Thielemans @ Muntpunt Grand Café
11:00 expo Toots Thielemans + vinyl markt @ Jazz Station
14:00 stadswandeling : Happy Birthday, Toots (*Nl): vertrekt @ Centraal station
17:00 concert David Thomaere trio @ Muntpunt Grand Café
19:00 Concert Letizia Onorati: celebrating International Jazz Day @ Istituto Italiano di Cultura
20:30 concert Jeanfrançois Prins : Happy 95th Birthday, Toots! @ Music Village

30/04 - INTERNATIONALE JAZZ DAG
Hele dag: jazz in de metro
CENTRUM – CENTRE – CITY CENTER
12:00 infosessie: The Life of Toots by Marc van den Hoof (*Nl): @ Jazz Station (1210 BXL)
14:00 Jazzstation Big Band vs. Swingalicious Big Band @ La Bourse / Beurs
17:00 Maurice de Clerck Quintet @ Archiduc
20:00 Thunderblender @ Roskam
20:00 Piergiorgio Pirro quartet + jam @ Bonnefooi
20:00 film Falstaff on the Moon + Toots Thielemans @ Cinematek
20:30 Johan Dupont – Music 4 a While @ La Samaritaine

FLAGEY
12:00 : Fanfare Remork & Karkaba @ Place Flagey
14:00 : Muzikale workshop door kinderorkest ZWAP @ Flagey
17:00 : Mâäk Quintet @ Place Sainte Croix
20:15 : Matthew Halsall & The Gondwana Orchestra featuring Dwight Trible @ Flagey
PLACE ST JOB – UCCLE/UKKEL
15:00: Kearo Zenn @ Place St Job
17:00: Super Ska @ Place St Job
19:00: Banda Bruselas @ Place St Job
21:00 : Jérémy Dumont & his funky jazz band @ Loup et Moi

DETAILS PROGRAMMA
Jazz in de metro
De MIVB helpt ons Brussel te doen trillen op blue notes en jazzy grooves. Maak je tijdens het weekend
van 29 en 30 april gebruik van het openbaar vervoer, dan zal je genieten van een afspeellijst met
zorgvuldig geselecteerde jazz. De lijst die werd samengesteld door verschillende partners. Zij kozen
Belgische jazzgroepen die reeds speelden in Jazz Station en Flagey – en natuurlijk een aantal originele
Toots Thielemans-composities!
Jazz en Dans
29 april is ook een UNESCO-dag, gewijd aan dans. Als een echte baken van culturele activiteit heeft
Brussel een lange traditie wat betreft jazz én hedendaagse dans. Choreografen zoals Anne Teresa De
Keersmaeker of Wim Vandekeybus lieten zich in allerlei creaties inspireren door jazz. Componisten en
bands als Aka Moon, Mäâk en Kris Defoort werkten samen met een aantal van hen, of met andere
dansgezelschappen. In samenwerking met Dag van de Dans lanceren we een open oproep aan jonge
ontwerpers om een video te maken die dans op een grappige of ernstige manier met jazz verbindt.
Tijdens deze twee bijzondere dagen nemen we de sociale media over door video's te delen via
#BXLdansjazz.

29/04 – VIERING TOOTS THIELEMANS
10:00 - 21:00 : Toost Thielemans - Muntpunt Grand Café, Léopoldstraat 2, 1000 Brussel
Op de vooravond van International Jazz Day toosten we op Toots Thielemans. De Brusselse jazzreus
zou dit jaar 95 worden. Vier zijn verjaardag in stijl, met massa’s prachtige muziek, omringd door de
stille zwart-witgetuigen van zijn internationale samenwerkingen, en met de lievelingskost van de
meester: stoemp met worst en bloody mary’s.
https://www.muntpunt.be/bezoeken/activiteiten/toost-thielemans
11:00 – 19:00 expo Toots + vinyl market @ Jazz Station - Leuvensesteenweg 193, 1210 BXL
Als hommage aan Toots Thielemans opent er in Jazz Station een tentoonstelling met een aantal van
zijn persoonlijke voorwerpen, net als foto's die zijn ontmoetingen met andere jazzgrootheden
markeren.
Op 26 april, vlak voor het hommageconcert van David Linx en Michel Hatzigeorgiou ter ere van Toots,
opent de tentoonstelling haar deuren voor het publiek. Tot 28 mei kan je in Jazz Station terecht voor
een bezoek. Jazz Station, ooit een echt treinstation, werd 10 jaar geleden omgevormd tot een
levendig centrum voor jazz. Bijna dagelijks repeteren en spelen tal van muzikanten hier. Je kan er
‘jazzlessen’ volgen en vandaag kan je afzakken naar hun vinylmarkt om er een aantal pure
jazzklassiekers op de kop te tikken.
26/04-28/05 Expo Toots @ Jazz Station geopend van woensdag-zaterdag van 11:00-19:00 +
concertavonden.
http://www.jazzstation.be

14:00 – 16:00 gegidste wandeling: Happy Birthday, Toots – vertrek aan het standbeeld van Konigin
Elisabeth nabij het centraal station (enkel in het Nederlands)
Toots Thielemans, Brusselaar, New-Yorker, wereldburger maar geboren Marollien, krijgt zijn eerste
instrument in de Hoogstraat. Voor zijn zevende verjaardag krijgt hij een mondharmonica uit een
winkel in de Zuidstraat, en zo speelt hij zijn blue notes in zowat alle andere straten. Jeanke (Toots)
begint zijn carrière op de gitaar in het centrum van Brussel. Hij neemt een plaat op en de verhuist
naar Amerika. Hij speelt met de groten der aarde, maar Toots vergeet nooit zijn roots. Wij wandelen
langs de plaatsen waar hij en zijn jazzcollega's speelden.
http://klarelijn.be/rondleiding/happy-birthday-toots
17:00 concert David Thomaere trio @ Muntpunt Grand Café, Léopoldstraat 2, 1000 Brussel
David Thomaere won de Toots Thielemans Award in 2012. David Thomaere Trio is Davids speeltuin,
waarin hij op zoek gaat naar een eigen sound en de eigen composities in hun puurste vorm kan brengen.
Samen met bassist Felix Zurstrassen en drummer Antoine Pierre vormt hij een energiek trio dat –
doorheen de vlotte, melodische lijnen en de opzwepende ritmes – zowel de prille jazzproever als de
getrainde luisteraar vlot binnengidst in de muziek. Eigen nummers wisselen af met standards en
arrangementen van popnummers. Invloeden van hedendaagse jazz, klassieke muziek, pop en hiphop
sluipen speels binnen in het unieke klankuniversum van dit trio.
Line Up: David Thomaere, piano; Felix Zustrassen, el.bas; Antoine Pierre, drum
https://www.muntpunt.be/bezoeken/activiteiten/toost-thielemans
19:00 Concert Letizia Onorati: celebrating International Jazz Day @ Istituto Italiano di Cultura
http://www.iicbruxelles.esteri.it/iic_bruxelles/it/gli_eventi/calendario/2017/04/concerto-jazz-blackshop-nell-ambito.html

21:00 concert Jeanfrançois Prins : Happy 95th Birthday, Toots! @ Music Village Rue des Pierres 50
Steenstraat, 1000 BXL
Toots Thielemans stond natuurlijk bekend als 's werelds grootste chromatische mondharmonicaspeler.
We hoorden hem als solist met de grootste jazz- en popmuzikanten, van Charlie Parker tot Paul Simon,
van Elis Regina tot Jaco Pastorius, van Quincy Jones tot Edith Piaf, van Billy Joel tot Joe Lovano. Toots
was een melodisch genie, die tijd en stijl overtrof, hij had ook een unieke stem op gitaar (zijn ware
liefde), en creëerde een nieuw geluid, door te fluiten bovenop zijn geïmproviseerde lijnen.
“Voor mij was Toots een muzikale peetvader, die me vroeg in mijn muzikale carrière onder zijn hoede
nam en zoveel van zijn schoonheid met mij deelde, en daar ben ik eeuwig dankbaar voor. Verschillende
keren nodigde hij me uit op zijn gitaar te spelen tijdens zijn concerten, hoe ongelooflijk gul van hem! Ik
herinner me een concert van de Jazz Rallye, op de magische Grote Markt in Brussel, waar ik te gast was
als solist met zijn kwartet (Michel Herr, Michel Hatzigeorgiou en Bruno Castellucci), samen met Judy
Niemack en Tom Harrell, en waar meer dan 20.000 mensen samendrongen, zodat de politie ons naar
het podium moest begeleiden, wat een onvergetelijke gevoel! Ik ben Toots’ fantastisch echtgenote
Huguette ook dankbaar, die al die jaren zo liefdevol voor hem zorgde en me verwelkomde als een nieuw

lid van de familie.”
Line-up: Jeanfrançois Prins: gitaar &stem; Johan Clement: piano, Christophe Devisscher : bas
https://www.themusicvillage.com/program.html

30/04 - INTERNATIONAL JAZZ DAY

CENTRUM
30/04 : 12:00 infosessie 100 jaar jazz door Marc Van den Hoof @ Jazz Station - Leuvensesteenweg 193,
1210 BXL
Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van jazz lanceren we een nieuwe cursus
jazzgeschiedenis, in het Nederlands. In vijf sessies van 2 uur krijg je een boeiende geschiedenis van de
jazz, met de belangrijkste muzikanten, invloeden en stromingen. De lessen worden gegeven door Marc
Van Den Hoof.
Data : 30-04 / 13-05 / 27-05 / 10-06 / 24-06, van 12:00 tot 14:00. (gratis)
http://jazzstation.be
14:00 concert Jazzstation Big Band vs. Swingalicious Big Band @ De Beurs (voetgangerszone)
Voor deze speciale dag sloegen Les Lundis d'Hortense, het Jazz Station en JAZZ.brussels de handen in
elkaar, voor een nooit-geziene ontmoeting. Deze zondag bieden ze je een battle tussen de Jazz Station
Big Band en de Swingalicious Big Band. Dé gelegenheid om de banden tussen deze belangrijke culturele
jazz-actoren aan te halen, maar ook om een genre te verdedigen dat een synoniem is voor vrijheid,
delen en avontuur. Beide Big Bands brengen, van swing tot moderne jazz, alle generaties van de
Belgische scene samen; in hun repertoire laten ze tegelijk ze de hele jazzgeschiedenis de revue
passeren. Een concert dat voor vonken zal zorgen: vergeet je dansschoenen niet mee te brengen!
Line up:
Jazz Station Big Band
Stéphane Mercier, leider, saxofoon; Daniel Stokart, Steven Delannoye, Vincent Brijs, saxofoons; Olivier
Bodson, Michel Paré, Jean-Paul Estévenart, trompetten; Edouard Wallyn, David De Vrieze, Bart De
Lausnay, trombones ; Vincent Bruyninckx, piano; François Decamps, gitaar ; Piet Verbist, contrabas;
Toon Van Dionant, drum
www.jazzstationbigband.com
Swingalicious Big Band
Rob Spelberg, leider, trombone; Francesca Palamidess, stem; Dieter Vaganée, Tom Bourgeois, Filippo
Bianchini, Duilio Ingrosso, saxofoons; Alexandre Herichon, Thomas Mayade, Pierre-Antoine Savoyat,
trompetten; Quinten de Craecker, Jesus Els Verbruggen, trombones; Mathieu de Wit, piano; Victor
Foulon, contrabas; Armando Luongo, drum
www.swingalicious.be

http://jazzstation.be/International-Jazz-Day-27?lang=fr
17:00 concert Maurice de Clerck Quintet @ Archiduc, Antoine Dansaertstraat 6, 1000 BXL
In dit legendarisch art-decocafé, tevens de oudste nog operationele jazzclub van Brussel, verzorgt een
jong jazzquintet een intiem concert. Helemaal gratis!
Line-up: Maurice de Clerck, sxofoon ; Kenzo Voets, piano; Sebastien Wrincq, gitaar ; Victor Defoort,
bas; Constantin Thomas, drum
http://www.archiduc.net/nl/events/2017/04/maurice-de-clerck-quintet222
20:00 concert Thunderblender @ Roskam – Vlaamse Steenweg 9, 1000 BXL
Thunderblender is een trio uit Brussel onder leiding van Sam Comerford (Toots Thielemans Award
2015) op sax, samen met Hendrik Lasureon op piano en Jens Bouttery (Toots Thielemans Award 2011)
op drum. Thunderblender combineert avontuurlijke improvisatie, mooie rustige momenten en zware
grooves, samengebald in langgesponnen composities die hun inspiratie halen bij artiesten als Tim Berne
en Henry Threadgill. De muziek is nooit dezelfde – maar altijd spannend. In maart 2017 bracht
Thunderblender zijn debuut-ep uit; in september 2017 zal de groep touren en een debuutalbum
opnemen.
Line-up: Sam Comerford: sax; Hendrik Lasure, piano; Jens Boutery, drum
http://cafe-roskam.be/37concerts.html
20:00 concert Piergiorgio Pirro quartet + free jam @ Bonnefooi Steenstraat 8, 1000 BXL
In het eerste Belgische project van de Italiaanse pianist Piergiorgio Pirro zitten een aantal muzikanten
die schitteren in de jonge Brusselse jazzscene. De muziek van het kwartet, geworteld in de klassieke en
jazz/improvisatietraditie, varieert van synthesizer-experiment tot meer cantabile ballades.
Line-up : Piergiorgio Pirro, piano; t.b.c.
https://www.facebook.com/pg/bonnefooi/events/
20:00 film Falstaff on the Moon + Toots Thielemans @ Cinematek, Salle Plateau - Baron Horta straat 9
1000 BXL
Toots schreef de soundtrack voor Falstaff on the Moon, een korte film over de laatste wens van een
ex-bokser. Gevolgd door een zeldzaam portret van Toots door Jacques Van Koekenbeek.De
harmonicaspeler uit de Marollen kon, quasi achteloos, en parallel aan zijn mooie carrière van
jazzmuzikant, aanspraak maken op een internationaal filmparcours - een erg prestigieus nog wel.
Toots duikt effectief op bij de aftiteling van films van Verhoeven, Peckinpah, Berri, Yves Robert,
Schlesinger, Lautner, Spielberg, de Hert... Hij speelde partituren van Quincy Jones, Philippe Sarde,
John Williams en tal van andere componisten. De artiest die in 2016 van ons heen ging, speelde (en
floot) in Belgische, Franse, Amerikaanse, Nederlandse en Zweedse films. Op een treffen in Flagey in
2010 vertelde hij ons over zijn avonturen met het grote scherm. Als hulde aan onze coryfee verkent
het nieuwe CINEMATEK-programma deze kant van zijn werk, één die het zeker verdient uitgelicht te
worden.

02.04 > 14.05 : CLASSICS & ANTHOLOGIES TOOTS THIELEMANS @ CINEMATEK - Baron Horta straat 9
1000 BXL
http://www.cinematek.be/?node=10&event_id=300257102
20:00: Musiq’3 (radio): uitzending van de liveopname van het concert op 26/04 in Jazz Station
Met The Wordsmith, een duo gevormd door zanger David Linx en bassist Michel Hatzigeorgiou, willen
we onze grootste harmonicaspeler herdenken. David en Michel, vrienden van Toots Thielemans,
brengen hem hulde doorheen hun eigen repertoire en dragen hun muziek aan hem op.
David Linx werd verschillende keren uitgenodigd om Toots Thielemans op het podium, in de studio of
op radio en tv te vervoegen. Omgekeerd ontving David de harmonicalegende en ster van de Belgische
jazz in zijn 'James Baldwin Project'. Ook begeleidden ze samen het Holland Metropole Orkest, 's
werelds grootste professionele jazz- en popgroep.
Michel Hatzigeorgiou, Aka Moons stoutmoedige bassist, ontmoette Toots Thielemenans in de jaren
1980 in Luik. Al snel begon hij te spelen in The Toots Thielemans Quartet, waarmee hij gedurende
twintig jaar de hele wereld afreisde. Voor Hatzigeorgiou bezat deze legendarische muzikant het genie
van de sound – net als Miles Davis, Chet Baker of Jaco Pastorius – en elk concert aan zijn zijde was een
les in muziek.
Op het programma staan werken geïnspireerd door Toots en een compositie die Michel
Hatzigeorgiou aan hem opdroeg, plus een aantal composities die het duo exclusief zal presenteren,
nog voor de release van hun volgende album.
Line-up: David Linx, zang; Michel Hatzigeorgiou, elektrische bas

20:30 concert Johan Dupont : Music 4 A While @ La Samaritaine
Music 4 A While zag het daglicht in 2012. De groep bestaat uit muzikanten met verschillende muzikale
horizonten, die een herinterpretatie voorstellen van barok en oude muziek. Een nieuwe look die
beïnvloed is door de esthetiek van de jazz.
Tijdens de barok mochten muzikanten improviseren, vertolkers waren vrij om in hun spel eigen
accenten te leggen. Deze vrijheid gaf barokmuziek de reputatie steeds nieuw te klinken – net als jazz.
“Music for a while, deceive all your torments. You will be astonished to see your pain relieved.”
Line-up: Johan Dupont, piano; Muriel Bruno, voice; Martin Lauwers, viool; Jean-François Foliez,
klarinet; André Klenes, contrabas.
http://www.lasamaritaine.be/new/

FLAGEY
12:00 Fanfare Remork & Karkaba @ Place Flagey
Deze enthousiaste muzikanten weten als de beste hoe ze in een mum van tijd de hartslag van menig
stedelijke straathoek sneller kunnen doen slaan. Ze slepen jong en oud, van her en der, moeiteloos
mee door ze te trakteren op stevige fanfare-riffs die genereus worden uitgestrooid op de trance van
de Marokkaanse gnawa-percussie en dans. Hou je vast voor deze originele fanfare waar een stevige
hoek af is!
http://www.flagey.be/nl/program/20716/international-jazz-day-fanfare-remork-karkaba

14:00 Youth Orchestra ZWAP @ Flagey
ZWAP is een uniek orkest voor jongeren. Twee toonaangevende jazzmuzikanten laten je samen met
enkele ZWAP-muzikanten op speelse en laagdrempelige wijze musiceren en improviseren op de
meest diverse muziekstijlen. Heel wat bekende ritmes en melodieën passeren de revue, waaronder
een nummer van de beroemde Belgische jazzlegende Toots Thielemans. Na de workshop is er een
toonmoment voorzien. Aarzel niet om je in te schrijven voor deze unieke belevenis!
Geen muzikale voorkennis vereist. Deelnemers zonder instrument zijn ook welkom!
http://www.flagey.be/nl/program/20717/international-jazz-day-youth-orchestra-zwap/laurentblondiau-tuur-florizoone

17:00 Mâäk Quintet @ Place Sainte Croix
Mâäk (vroeger Mâäk’s Spirit) – één van de oudste, actiefste Belgische avantgardistische jazzformaties
– stelt zijn project Mâäk Quintet voor: originele songs beïnvloed door verschillende artistieke
ontmoetingen tijdens reizen vooral doorheen West-Afrika. Mâäk stelt klankkwaliteit én de intimiteit
met het publiek voorop. Daarom kiest de band ervoor akoestisch te spelen.
http://www.flagey.be/nl/program/20719/international-jazz-day-maak-quintet/laurent-blondiaujeroen-van-herzeele-guillaume-orti-michel-massot-jo%E3-o-lobo

20:00 Matthew Halsall & The Gondwana Orchestra featuring Dwight Trible @ Flagey
Wie beter dan Matthew Halsall en zijn Gondwana Orchestra zouden we kunnen uitnodigen op deze
viering van de jazz? Deze grote trompettist, componist en bandleider uit Manchester verovert
tegenwoordig alle jazzpodia van Europa. Gekend voor zijn mooie en expressieve toon, is het vooral
zijn liefde voor de transcendentale, meditatieve jazz uit de jaren ‘60 van John en Alice Coltrane en
Pharoah Sanders die hem inspireert.

http://www.flagey.be/nl/program/19519/international-jazz-day-matthew-halsall-the-gondwanaorchestra-featuring-dwight-trible/matthew-halsall-dwight-trible-chip-wickham-taz-modi-gavin-barrasjon-scott

ST JOB – UKKEL
Jazz4you zet zich 100% in voor het promoten van jonge jazzmusici. Dit is een unieke gelegenheid om
het publiek te laten zien dat jazz op 100-jarige leeftijd nog altijd springlevend is, en vooral: in volle
ontwikkeling. In samenwerking met de gemeente animeert het Jazz4you-project het Sint-Jobplein in
Ukkel, met feestelijke muziek en fiesta tout court. Dertig jonge talenten delen hun passie en bieden u
dit jaar de groove and dance van jazz-getinte ska, salsa en funk.

http://jazz4you.be/event/international-jazz-day/?instance_id=1897
15:00 concert Kearo Zenn - moderne groove-jazz et harmonica - St-Jobplein 1180 Bxl
Kenzo Nera is een chromatische mondharmonica speler gebaseerd in Brussel. Het is op de banken van
het franstalige koninklijke Conservatorium dat hij de toekomstige leden van zijn kwartet ontmoet. De
composities zijn beïnvloed door artiesten als Snarky puppy, Robert Glasper, maar ook Radiohead of
Pink Floyd, of nog DJ Premier of Jay Dilla
Line up : Kenzo Nera (harmonica en composities); Matteo Mazzu (bass); Nils Hilhorst (gitaar); Victor
Goldschmidt (drums)
17:00 concert Super Ska - du ska, du rocksteady et du jazz - Place St-Job 1180 Bxl
Het universum van Super Ska is spontaan, feestelijke en grappig. Op het podium is hun plezier
aanstekelijk. Ze bewegen zich tussen kundige improvisaties en aantrekkelijke thema's. Deze steeds
goed gehumeurde muzikanten vervullen uw wens om te dansen op de tonen van een
onweerstaanbare energieke muziek.
19:00 concert Banda Bruselas - l'ensemble Salsa du Koninklijk Conservatorium Brussel - Place St-Job
1180 Bxl
Banda Bruselas is het Salsa ensemble van het Koninklijk Conservatorium te Brussel. De band geleid
door Peter Van Marle, speelt een stevig repertoire van klassieke en moderne salsa-hits. Alle 14
muzikanten stellen zowel repertoire uit het "Fania-tijdperk" evenals Cubaans repertoire van zeer
bekende groepen voor. Banda Bruselas trad reeds meerdere malen op tijdens de Brussels Jazz
Marathon.
21:00: concert Jérémy Dumont & his funky jazz band @Loup et Moi, Avenue Jean et Pierre Carsoel 5
(1180 Bruxelles) : [8 € - 5 €]
Met een repertoire van new jazz, hip-hop en soul bewijst Jérémy Dumont dat dit dé Brusselse band is
van het moment. Ze vertolken zowel standards als eigen composities.
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