Datum: 27 november 2017 om 09:55

Nieuwsbrief van de Lokerse Jazzklub v.z.w.

27.11.2017

02 december 2017 om 20u30

750 (BART MARIS - JAN KLARE - WILBERT DE JOODE) +
DOMINIK DAHNIG
Inkom: 12 € (niet-leden),10 € (leden), 5 € (-25 jaar)
Bart Maris grijpt met dit concert in Lokeren de kans om opnieuw samen te spelen met Jan Klare en
Wilbert de Joode. Ze zijn gevestigde waarden in de hedendaagse Europese jazzscene en maken van de
gelegenheid gebruik om samen te musiceren met het jonge talent Dominik Mahnig. In dit concert kan dit
uniek viertal spannende improvisaties en boeiende composities op de luisteraar loslaten. Verschiet vooral
niet als je een versie in driekwartsmaat van een volkslied van één of ander ver land de revue hoort
passeren…

Bezetting: Jan Klare (altsax/klarinet/dwarsfluit/bassax), Bart Maris (trompet/flugelhorn/piccollotrompet),
Wilbert de Joode (bas), Dominik Mahnig (slagwerk). Klik hier voor meer info.

CONCERTAGENDA
02/12/17
750 +Dominic Mahnig
Een gewijzigde en gestripte versie van het befaamde 4-tet 1000 gaat voor één dag door het leven als
750 + Doninic Mahnig of Bart Maris-Jan Klare- Wilbert de Joode + Dominic Mahnig.

16/12/17
X-Mas Party met N.O. Train Jazzband
Een mooie avond met ons huisorkest en de traditionele tombola. Zo start iedereen met een goed gevoel
de kerstperiode.

20/01/18
Toine Thys Orlando
Voor het eerste concert van het nieuwe jaar nodigt de Lokerse Jazzklub een klasbak uit. De Brusselse
saxofonist Toine Thys komt zijn nieuwe internationale band Orlando voorstellen.

02/02/18
Lawen Stark
Blues van eigen bodem op een vrijdag, als eerste dag van een gevarieerde tweedaagse. Lawen Stark is
de nieuwe sensatie in het bluescircuit.

03/02/18
Gerry De Mol/Lokerse Liekskes
Folk van eigen bodem op een zaterdag, als tweede dag van een gevarieerde tweedaagse. Gerry De Mol
solo en daarna de kliek van Lokerse Liekes… muziek met ferme wortels in Lokeren.

03/03/18
Jim Snidero Quartet
Gerenommeerde Amerikaanse postbop altsaxofonist komt opnieuw, deze keer met het trio van good ol’
Martin Zenker
.

24/03/18
Mephiti
Erik Bogaerts presenteert de cd van zijn betoverend Europees sextet waarmee hij bronnen uit jazz,

Erik Bogaerts presenteert de cd van zijn betoverend Europees sextet waarmee hij bronnen uit jazz,
Scandinavische folk en hedendaagse muziek aanboort.

26/05/18
Lew Tabackin Trio
Na 20 jaar terug in Lokeren… en het kippenvel van bij de laatste passage is nog maar net weg. Tabackin
speelt intens op sax, intiem op fluit maar is steeds top in zijn favoriete bezetting: the art of trio!

Wordt vervolgd of correcter: wordt nog aangevuld tijdens het seizoen.

Donderdag 21 december - 20u00:
1ste set:

Steven Delannoye - sax
2de set:

Anouk Sanczuk - viool
Florian De Schepper - gitaar

Maatschappelijke zetel:
Doornijkstraat 19, 9250 Waasmunster

Concertlocatie:
Sportlaan (lokaal AVLO)
9160 Lokeren

U bent ingeschreven om nieuws te ontvangen van de Lokerse Jazzclub
v.z.w. Uw gegevens zullen nooit worden doorgegeven aan derden.

bezoek onze website

