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Inhoudstafel 

 

• JazzLab 2.5 Dré Pallemaerts Seva (tournee okt ’18) 

 

• Sal La Rocca Quartet (tournee nov  ‘18) 
 

 

• JazzLab 2.5 Lynn Cassiers Yun  (tournee dec ’18) 

 

• Double Bill: Donder + Igor Gehenot Organ Trio  (tournee jan ‘19) 

 

• JazzLab 2.5 Bert Dockx Ottla (tournee feb  ‘19) 

 

• Teun Verbruggen Quartet   (tournee maart ‘19)  

 

• JazzLab 2.5 Hendrik Lasure warm bad  (tournee april ‘19) 

 

• Kleptomatics  (tournee mei-juni  ’19)  
 
 

• JazzLab Classes  (doorlopend) 

 

 Gelieve in alle communicatie over de concerten erop te letten dat JazzLab vermeld wordt (met ons logo en/of met de 

vermelding ‘a JazzLab tour’).  

!! Opgelet, vanaf seizoen ’18-’19 schrapt JazzLab  de ‘Series’ in de vroegere naam. We luisteren voortaan naar de naam 

‘JazzLab’, tout court. Daarbij hoort ook een nieuw logo en nieuwe website (switch naar www.jazzlab.be vanaf mei ‘18). 

  



 

Programmapresentatie 

 

Klik hier om de prezi-presentatie van het aanbod 2018-2019 te bekijken 

 

Promo-actie: Gobo JazzLab 

Alle concertzalen die instappen in een samenwerking met JazzLab (min 2 concerten per seizoen), krijgen volgend 

seizoen een gobo (spotfilter met het nieuwe logo van JazzLab) om tijdens de concerten op het achterdoek te 

projecteren. 

 

 

 

https://prezi.com/view/xYeCOA13Gcnlw1O3ryo1/


JazzLab 2.5 Dré Pallemaerts Seva 

tournee oktober ‘18  – uitkoopsom € 1600 

JazzLab bestaat 25 jaar en geeft aan 4 toonaangevende muzikanten vrij spel om een gloednieuw project op te 

starten. Volg hun tournees tijdens het seizoen '18-'19 en ervaar de vele gezichten van de Belgische jazz. 

Niemand minder dan Dré Pallemaerts geeft de aftrap. Hij doet dit met een nieuw viermanschap van 

muzikanten die hun strepen verdienden in de internationale muziekscene. 

Dré Pallemaerts hoort als begaafd drummer, componist en 

sound-engineer al 30 jaar tot de crème van niet alleen de 

Belgische, maar ook de internationale jazzscene. Als 

felbegeerde sideman speelde hij aan de zijde van Toots 

Thielemans, Joe Lovano, John Scofield, Bob Brookmeyer, Philip 

Catherine en Melanie de Biasio. 

 

Bijna 10 jaar na de release van Pan Harmonie (2007) trakteert 

Pallemaerts ons in 2016 op het hypnotiserende Coutances. 

Unieke, grotendeels eigen creaties waarmee hij zichzelf eens te meer als componist in de frontlinie plaatst. 

Samen met saxofonist Mark Turner en toetsenisten Bill Carrothers en Jozef Dumoulin schetst Dré Pallemaerts 

een impressionistisch universum, vol stedelijke broeierigheid en dromerige visioenen. Onder de gevleugelde 

woorden “Iemand die secuur een heel eigen parcours aflegt, vernieuwend blijft en artistiek keer op keer 

verrassend blijft. Intens, puur en diepmenselijk.” (Klara) wint hij een Klara voor ‘beste jazzalbum van 2016'. 

Ter ere van ons 25-jarig bestaan laat hij zich voor een gloednieuw Dré Pallemaerts Seva bijstaan door pianist 

Pablo Held, saxofonist Sebastian Gille en bassist Clemens van der Feen. Pablo Held is een van dé rijzende 

internationale’ jazzsterren’ van het moment. Radicale spontaniteit typeert zijn eigen vermaarde Pablo Held trio 

en de reeks klinkende namen (denk aan John Scofield, Chris Potter, Dave Liebman) waarmee hij reeds 

samenspeelde is eindeloos. De lijst van muzikanten aan wiens zijde de jonge saxofonist Sebastian Gille stond 

moet daar nauwelijks voor onderdoen (Abdullah Ibrahim, Al Jarreau, Steve Swallow...). Gille staat gekend voor 

zijn fijngevoelige muzikaliteit en stilistische coherentie. Bassist Clemens van der Feen genoot zowel een klassieke 

als een jazzopleiding. Na deel uit te maken van onder meer het Amsterdam Concertgebouw Orchestra en het 

Orchestra of the Eighteenth Century, verdiepte hij zich opnieuw in de wereld van de jazz en improvisatie. In 2010 

richtte hij zijn eigen kwartet op met toetsenist Harmen Fraanje, gitarist Jesse Van Ruller, en drummer Flin van 

Hemmen. Hij legde sindsdien een indrukwekkend parcours af en kruiste daarbij de paden van Toots Thielemans, 

Eric Vloeimans, Tineke Postma, Bill Carrothers en John Ruocco. We kennen hem in België vooral van zijn 

samenwerkingen met Robin Verheyen en Bram de Looze.  

De subtiele percussie van Pallemaerts, een saxofonist die elke noot de gewenste lading geeft, Van der Feen zijn 

verfijnde spel en de drift van Held – dat alles staat garant voor pure chemie, een feest van virtuoze muzikaliteit.  

"Pallemaerts is de ballerina onder de drummers: zacht, teder, nooit opdringerig."  
 Peter De Backer, Het Nieuwsblad, 2016 

Dre Pallemaerts drums  

Pablo Held (D) piano  

Sebastian Gille (D) saxofoon  

Clemens van der Feen (NL) bas  

 
http://www.drepallemaerts.com/   

http://www.drepallemaerts.com/music/ 

http://www.drepallemaerts.com/
http://www.drepallemaerts.com/music/


 
Sal La Rocca Quartet  
tournee november ‘18  – uitkoopsom € 1200 

 

Contrabassist Sal la Rocca betreedt met een 

vernieuwd kwartet opnieuw het podium. Met 

Jeroen Van Herzeele, Pascal Mohy en Lieven 

Venken als sparringpartners bieden we in 

november 2018 een pittige cocktail van 

intelligente art-bop en hedendaagse grooves. 

Ben je 'jazz pur sang' liefhebber, dan kom je hier 

vast en zeker aan je trekken. 

"Het is de beurt aan Sal La Rocca en zijn nieuwe 

quartet om het podium te betreden en een 

slimme mix van traditionele bop en avant-garde voor te stellen." – artikel van Jazzques over Festival Citadelic 

Gent 2017 

 

Doorgewinterd muzikant Sal la Rocca staat gekend als een van de beste bassisten in België. Aanvankelijk voelde 

hij zich eerder thuis binnen de rockscene, maar begin jaren '80 ontdekte hij het jazzgenre. De gitaar maakte 

plaats voor de bas en Sal maakte zich het jazzidioom eigen. De speelstijl paste hem als gegoten en onvermoeibaar 

tokkelde hij zich een weg naar de top. Als "een van de stille krachten achter de Belgische jazzscene" duikt hij op 

naast Toots Thielemans, Philip Catherine, Lee Konitz en Dani Klein (Vaya Con Dios). Van een prachtige tribute aan 

Billie Holiday met Dani Klein tot een tournee met het mystieke Sun Ra Arkestra, in elk nieuw avontuur laat hij 

zijn sporen na. 

In deze nieuwe formatie laat Sal zich omringen door pianist Pascal Mohy, Saxofonist Jeroen van Herzeele en 

Lieven Venken aan de drums. We zagen ze al allemaal passeren in een JazzLab tournee, maar frissen voor de 

gelegenheid nog eens het geheugen op. Lieven Venken vertoefde de laatste jaren in Amerika en is zowel daar als 

in de Europese scene een veelgevraagd drummer. Hij stond aan de zijde van Mark Turner, Hein Van De Geyn en 

Jesse Van Ruller. Pascal Mohy werd in 2007 bekroond met de jazzprijs Django D’Or voor Jong Talent. Sindsdien 

heeft hij geen moment stilgezeten. Met zijn trio (JazzLab tournee 2010) en als pianist van Melanie de Biasio 

maakt hij zijn naam als beloftevolle pianist helemaal waard. Als vierde lid is er natuurlijk Jeroen Van Herzeele. Hij 

maakte deel uit van de jonge groep jazzmusici die aan het begin van de jaren negentig de Belgische jazz een 

nieuw élan gaven, samen met o.a. Pilip Catherine, Ben Sluijs en Kris Defoort. In 2009 toerde Herzeele met JazzLab 

met zijn eigen onvolprezen kwartet. 

Sal La Rocca contrabas  
Pascal Mohy piano   
Lieven Venken drums  
Jeroen Van Herzeele saxofoon  
 

http://www.sallarocca.com/ 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=ftmt1bZNSos 
 
 

 

 

https://www.facebook.com/events/1705285669800888/
http://www.sallarocca.com/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=ftmt1bZNSos


JazzLab 2.5 Lynn Cassiers Yun 

tournee december ‘18  – uitkoopsom € 1500 

JazzLab bestaat 25 jaar en geeft aan 4 
toonaangevende muzikanten vrij spel om een 
gloednieuw project op te starten. Volg hun tournees 
tijdens het seizoen '18-'19 en ervaar de vele gezichten 
van de Belgische jazz.   

Het zal misschien verbazen, maar de platenkast van 
Lynn Cassiers is gevuld met jazz uit de jaren '50 tot '70. 
Cassiers bouwde een naam op als elektronica-artieste 
en vocaliste met zowel solo-performances als 
samenwerkingen met vooraanstaande musici als Jozef 
Dumoulin of Rudy Trouvé. Voor haar carte blanche 
met JazzLab gaat ze een stap verder en toetst ze 

tijdloze standards aan de muzikale taal en intuïtie van haar band in het gloednieuwe project YUN.  

De inspiratie voor YUN, Chinees voor wolk, kreeg Lynn nadat ze 3 maanden in China in een jazzclub standards 
heeft gezongen. Deze ervaring gaf haar de tijd om terug dichter bij de ‘traditionele’ standard vorm te komen, 
maar tegelijkertijd voelde het voor de elektronica-artieste anachronistsich aan. Een tweestrijd die ook te horen 
is in het YUN-repertoire. Heel bewust brengt Cassiers muzikale persoonlijkheden samen wier carrières zich 
binnen verschillende stijlen en tradities bewegen en die zich zowel in repertoire als in vernieuwing 
specialiseerden. 

Deze beweging was reeds zichtbaar in haar vorige project Imaginary Band. Centraal daarin staat haar 
ontdekkingstocht naar raakvlakken tussen nieuwe en oudere jazzstructuren aan de hand van zelf gecomponeerd 
materiaal.  Voor YUN behoudt Cassiers het basistrio van Imaginary Band: pianist Erik Vermeulen, drummer Marek 
Patrman en bassist Manolo Cabras zijn stuk voor stuk muzikanten die gepokt en gemazeld zijn in de jazztraditie. 
Daar voegt Cassiers karaktervolle stemmen uit de hedendaagse jazz- en improwereld aan toe: Bo Van Der Werf 
(Octurn, BJO) op sax en Jozef Dumoulin op Fender Rhodes en elektronica. Deze indrukwekkende bezetting gaat 
stukken uit het traditionele jazz real book te lijf, op zoek naar lagen in die muziek die overeenstemmen of schuren 
met hun eigen ontwikkelde universum.  

 

Lynn Cassiers – stem, elektronica 

Erik Vermeulen – piano 

Marek Patrman – drums 

Manolo Cabras – contrabas 

Bo Van Der Werf – saxofoon 

Jozef Dumoulin – Fender Rhodes, elektronica 

 

https://lynncassiers.com/lynn-cassiers-imaginary-band/ 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=JUAI6C4LGnM 

  

https://lynncassiers.com/lynn-cassiers-imaginary-band/
https://lynncassiers.com/lynn-cassiers-imaginary-band/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=JUAI6C4LGnM


Double Bill: Donder / Igor Gehenot Organ Trio 

tournee januari ‘19  – uitkoopsom € 1350 

Donder 
 

Het pianotrio Donder mogen we zonder schroom toevoegen 

aan het lijstje van pottenbrekende Belgische jazzbands zoals 

De Beren Gieren, SCHNTZL en Steiger. Hun ingetogen 

debuutalbum Still bewijst in al zijn eenvoud dat dit trio een 

grandioos talent herbergt en kreeg verschillende lovende 

recensies vanuit de Verenigde Staten en Europa.  

Bassist Stan Callewaert, pianist Harrison Steingueldoir en 

drummer Casper Van De Velde (SCHNTZL) nemen de 

luisteraar mee op een donkere cinematografische trip met 

aan David Lynch en Hitchock verwante vibes. Dit doen ze door verschillende lagen en atmosferen te combineren 

met hypnotiserende ritmes. Een constante zoektocht die ze al improviserend afleggen. 

"Muziek met een kosmische dimensie waarvan de sterkte ligt in de omzichtigheid waarmee details aangebracht worden" -

Jazzmozaïk (George Tonia Briquet)  

"A seriously captivating album." - Bird is the Worm (Dave Sumner) 

Harrison Steingueldoir piano 

Casper Van De Velde drums 

Stan Callewaert contrabas 

 

http://gedonder.weebly.com/ 

https://dndr.bandcamp.com/ 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=4D4UhwE748g 

 

Igor Gehenot Organ Trio 
 

Enkele jaren geleden werd de jonge pianist 

Igor Gehenot nog de Waalse Jef Neve genoemd. Die 

vergelijking zal je vandaag niet meer horen, want op 

enkele jaren tijd heeft Gehenot een heel eigen stem 

ontwikkeld. Hij viel meermaals in de prijzen met zijn trio 

met Teun Verbruggen en waagt zich nu aan een 

instrument dat tot de verbeelding spreekt dankzij zijn 

herkenbare, zwoele klank: het hammond orgel.   

Niet alleen JazzLab merkte het talent van Gehenot op toen ze zijn trio enkele jaren geleden een tournee 

aanboden. Ook het toonaangevende Britse tijdschrift Jazzwise was onder de indruk van de Luikenaar: Gehenots 

laatste worp kreeg van Jazzwise de titel "jazzplaat van het jaar" aangemeten.  

De pianist heeft twee sterke troeven in huis: een grote dosis vastberadenheid en een onontbeerlijke portie 

talent. Met concerten op de grote Belgische en buitenlandse jazzfestivals, zoals Gent Jazz Festival, Brussels Jazz 

Marathon, London Jazz Festival, e.v.a., heeft hij de voorbije jaren zijn grote doorbraak geforceerd.   

http://www.birdistheworm.com/recommended-donder-still/
http://gedonder.weebly.com/
http://gedonder.weebly.com/
https://dndr.bandcamp.com/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=4D4UhwE748g


Zijn beïnvloeding door hip-hop en andere urban genres heeft hij nooit onder stoelen of banken gestoken, maar 

voor zijn nieuwste project keert hij terug naar zijn andere grote liefde, de jazztraditie en één van haar 

exemplarische instrumenten: het hammond orgel. Samen met partners in crime Quentin Liégois op gitaar en 

Mathias De Waele op drums gaat hij klassiekers te lijf van onder meer Ray Charles en John Scofield. Verwacht je 

aan een diepe en warme blues-sound waar het spelplezier van afspat.  

Igor Gehenot – piano 
Quentin Liégeois - gitaar 
Mathias De Waele – drums 
 
http://igorgehenot.com 
https://youtu.be/KzlsgNiqPsI 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://igorgehenot.com/
https://youtu.be/KzlsgNiqPsI


JazzLab 2.5 Bert Dockx Ottla 

tournee februari ‘19  – uitkoopsom € 1500  

JazzLab bestaat 25 jaar en geeft aan 4 toonaangevende 

muzikanten vrij spel om een gloednieuw project op te 

starten. Volg hun tournees tijdens het seizoen '18-'19 en 

ervaar de vele gezichten van de Belgische jazz. In februari 

is het de beurt aan Bert Dockx. De frontman van Flying 

Horseman en Dans Dans keert terug naar zijn jazzroots. De 

zanger-gitarist die nog nooit een slechte recensie kreeg, 

bouwde de voorbije 15 jaar aan een oeuvre dat zowel in 

een alternatieve rockomgeving als in jazzkringen 

bewonderd wordt. Voor zijn carte blanche voegt hij een 

hedendaags jazzproject toe aan zijn reeds imposante carrière. 

Bert Dockx gaat nooit over één nacht ijs. Wie hem kent van zijn intense solo's tijdens de concerten van Dans Dans 

zal er misschien van opkijken, maar Dockx is een zeer bedachtzaam artiest. Bij het schrijven van zijn allereerste 

nummer vroeg hij zich al af waarom hij niet in het Nederlands zou zingen. Toch heeft het meerdere jaren en een 

handvol Engelstalige platen met Flying Horseman geduurd vooraleer hij zich klaar voelde om zijn 

Nederlandstalige debuut Strand uit te brengen. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat deze man, die zijn 

jonge jaren sleet op de Jazz Studio en aan het Brusselse conservatorium, zijn tijd nam om een volbloed jazzproject 

op de rails te zetten. 

Dans Dans bouwde in de beginjaren een bescheiden cultreputatie op met eigenzinnige versies van onder meer 

Duke Ellington, John Zorn, Nick Drake en Ennio Morricone. Gaandeweg werd meer eigen repertoire toegevoegd 

en kwam de avantgarde jazzrock-met-americana-knipoog van Dockx en zijn kompanen tot volwassenheid. 

Daarna bewoog de gitarist zich nog meer richting rock met de oprichting van het meermaals gelauwerde Flying 

Horseman. Gerijpt door deze ervaringen riep hij het Nederlandstalige soloproject Strand in het leven en 

momenteel werkt hij aan een soloplaat onder eigen naam. Ondertussen werden zowel Flying Horseman als Dockx 

zelf meermaals genomineerd voor Music Industry Awards (MIA's). 

Met zijn nieuw project, Ottla, belijdt Dockx zijn liefde voor de jazz. De band heeft een eerder ongewone bezetting: 

gitaar, twee saxen, contrabas en twee drummers (waarvan er één dubbelt op diverse synths en elektronica). Een 

eclectische bende waarvan ieder lid in meer of mindere mate een voet in de jazz heeft, maar evengoed actief is 

in diverse andere genres. Samen gaan ze op verkenning binnen een gevarieerd oeuvre: composities van 

grootmeesters waaraan Bert zijn liefde voor de jazz heeft te danken (Thelonious Monk, Sun Ra, Herbie Nichols, 

Duke Ellington, Alice Coltrane, …), aangevuld met verrassend eigen werk. Sleuteltermen zijn spontaniteit, 

intensiteit, interactie, spelplezier, openheid naar andere genres (vrije improvisatie, rock, ambient, blues, … ), 

verrassende arrangementen, indringende atmosferen, …  

Bert Dockx (gitaar) 
Nicolas Rombouts (bas) 
Yannick Dupont (drums, elektronica) 
Louis Evrard (drums, percussie) 
Frans Van Isacker (altsax) 
Daniel Stevens (Live mixing)  

 

http://www.bestov.be/content/dans-dans-0 

http://www.bestov.be/content/flying-horseman 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=62&v=eWctsMZ0keY 

  

http://www.bestov.be/content/dans-dans-0
http://www.bestov.be/content/flying-horseman
https://www.youtube.com/watch?time_continue=62&v=eWctsMZ0keY


Teun Verbruggen Quartet 

tournee maart ‘19  – uitkoopsom € 1200  
 
Zeg “drummer, experiment en verbeelding” en de naam Teun 

Verbruggen gaat over ieders tong.  Sinds zijn afstuderen in 1999 is hij 

niet meer weg te slaan uit de top van de Belgische Jazzscene. Met 

zijn typische frisse Teun-touch zoekt hij met dit nieuwe kwartet naar 

een gebalanceerd midden tussen respect voor de muzikale traditie 

en zijn eigen unieke taal.  

  
Om de veelzijdigheid van Teun Verbruggen aan te tonen volstaat het 

om enkele namen te noemen met wie hij jarelang samenspeelde: Jef 

Neve Trio, Flat Earth Society (FES), Mauro Pawlowski, Paolo Fresu,  

Jozef Dumoulin, Uri Cain, Fred Vanhove...  Zijn typische klank, die bol 

staat van verbeelding en vernieuwing maakte hem tot één van de 

meest gevraagde jazzdrummers.  

De honger naar eigen projecten werd weliswaar groter. Geïnspireerd door Mike Pattons Fantômas, Alas No Axis 

en Jim Black, dook hij in de avant-gardemuziek. Het resultaat: bands als GOWK en het onwaarschijnlijke trio Othin 

Spake, met gitarist Mauro Pawlowski en Rhodes-specialist Jozef Dumoulin. Daarnaast startte hij in 2003 het label 

‘Rat Records’ op. Een thuisbasis voor ‘Rare And Treacherous’ muzikale juweeltjes en ‘Rat Events’ – initiatieven 

om jazz- en geïmproviseerde muziekscene meer ruchtbaarheid te geven.  

Diezelfde geestdrift neemt vele gedaanten aan, waaronder het gloednieuwe Teun Verbruggen quartet. We horen 

invloeden weerklinken van free legende Ornette Coleman, de IJslandse basgitarist en componist Skulli Sverisson 

en van pianist Keith Jarrett. Verbruggen laat zich hiervoor omringen door enkele klinkende namen, te beginnen 

met de Amerikaanse klarinetist John Ruocco. Gedurende zijn carrière speelde Ruocco samen met o.a. Dizzy 

Gillespie, Joe Lovano, Billy Hart, Toots Thielemans, ... en stond hij mee aan de wieg van een hele generatie 

jazztalent in België. De biografie van bassist Nathan Wouters leest als een aaneenschakeling van successen. Door 

zijn opvallend talent kreeg Wouters de kans om zowat overal ter wereld te spelen en samen te werken met 

bijzonder grote namen als Mark Turner, Aki Takase, Ben Sluijs, Jozef Dumoulin, Jef Neve, … De Italiaanse Nicola 

Andrioli is present als pianist. Na een eerste klassieke opleiding slaat hij, gefascineerd door de geboden vrijheid, 

de weg van de jazz in. Momenteel leidt hij zijn eigen Nicola Andrioli Patis Quartet en is hij lid van het Philip 

Catherine Quartet.  

Verwacht je met dergelijke opstelling aan meeslepende ritmes en overtuigende harmonieën als basismateriaal 

waar voornamelijk akoestische improvisaties traditie en eigen grensverleggende creaties elkaar ontmoeten.    

 
Nicola Andrioli piano   
John Ruocco klarinet, saxofoon 
Nathan Wouters bas 
Teun Verbruggen drums 
 
Links   
www.teunverbruggen.com 
https://youtu.be/vc8O6cp0fm8 
  

http://www.teunverbruggen.com/
https://youtu.be/vc8O6cp0fm8


JazzLab 2.5 Hendrik Lasure warm bad 

tournee april ‘19  – uitkoopsom € 1500  
 

JazzLab bestaat 25 jaar en geeft aan 4 

toonaangevende muzikanten vrij spel om 

een gloednieuw project op te starten. Volg 

hun tournees tijdens het seizoen '18-'19 en 

ervaar de vele gezichten van de Belgische 

jazz. Hendrik Lasure trakteert in de maand 

april op een gevarieerd muzikaal menu. We 

kennen hem voornamelijk als pianist van 

het duo SCHNTZL, waarmee hij samen met 

Casper Van De Velde reeds rijkelijk in de 

prijzen viel. Het duo wordt in de pers 

geroemd voor hun eigenzinnige idioom, dat 

verwijst naar het minimalisme van Wim 

Mertens en Philip Glass, verrijkt met hedendaagse elektronische elementen en improvisatie. 

 

Hendrik Lasure is een van dé jonge jazzwolven van het moment. Al snel nadat hij zijn eerste muzikale stapjes 

zette – klassiek piano en viool – bleek dat er meer nodig was om zijn enorme honger te stillen. Een plaat van 

Dizzy Gillespie zorgde voor de overstap naar jazz en het componeren. Als 12-jarige liet hij zich voor het eerst 

opmerken tijdens de vaste jamsessies in KAAP (De Werf) Brugge. Sindsdien beweegt hij zich in één rechte lijn 

richting het kruim van de Belgische jazz. 

 

Van formaties als SCHNTZL, Orange Moon en Thunderblender tot een samenwerking met de Italiaanse vocaliste 

Francesca Palamidessi – veelzijdigheid troef! En precies deze kaart speelt Lasure uit in de JazzLab tournee in april. 

In één set verzamelt hij onder de naam warm bad al het talent waarmee hij de laatste jaren in aanraking kwam. 

Een bron van onontgonnen potentieel en tegelijkertijd een synthese van zijn jonge carrière. Hendrik gebruikt 

deze JazzLab ‘carte blanche’ om nieuw werk te componeren voor deze zevenkoppige band - een 

saxofoon/pianokwartet, bijgestaan door drie gitaren. En in de lijn van Hendrik zijn talent, een laveren 

tussen harmonie en dissonantie, tussen vaste structuren en improvisatie en tussen abstracte klanken en 

toegankelijke meeslepende deuntjes.  

Noot voor de programmator: 

De concerten JazzLab 2.5 Hendrik Lasure warm bad bestaan uit 2 sets. Één set warm bad en in een tweede set 

zet Hendrik één van zijn andere projecten in de schijnwerpers, specifiek uitgekozen voor de locatie. Van 

experimentele jazz tot dromerige pop. Laat je verrassen en maak kennis met een staalkaart van het strafste wat 

deze jonge garde in zijn mars heeft! 

warm bad: 
Sam Comerford saxofoon 
Vitja Pauwels gitaar 
Benjamin Sauzereau gitaar 
Marco Giongrandi gitaar 
Soet Kempeneer bas 
Casper Van De Velde drums 
Hendrik Lasure piano & compositie 
    
Links   
http://hendriklasure.com/ 
https://youtu.be/koms5qRwmLY 
https://www.youtube.com/watch?v=ZvKy8yzON3M  

http://hendriklasure.com/
https://youtu.be/koms5qRwmLY
https://www.youtube.com/watch?v=ZvKy8yzON3M


Kleptomatics  

tournee mei ‘19  – uitkoopsom € 1500 

Zes blaasinstrumenten en een drumstel, 

aanstekelijke grooves en inventieve 

arrangementen, ‘brass & jazz’; dat zijn de 

ingrediënten waarmee Kleptomatics uw hart 

verovert. Dit prettig gestoorde collectief werd 

in 2014 opgericht door drummer Yves Peeters 

en speelde sindsdien talrijke concerten: van 

bruine kroegen tot diverse festivalpodia 

(Copacobana, Gent Jazz, ...). Kleptomatics 

brengt feestelijke muziek met invloeden uit 

verschillende genres - toegankelijk voor een 

luisterend én dansend publiek!  

 

Yves Peeters verzamelde voor Kleptomatics een heuse brassband rondom hem met zes geweldige blazers. Deze 

muzikanten zijn geen groentjes; ze verdienden hun sporen onder andere bij Flat Earth Society, Bravo Big Band, 

DelVita en MannGold de Cobre. Kleptomatics zal enkele weken voor hun JazzLab tournee hun eerste EP  uitbrengen. 

 

“Kleptomatics speelde met veel goesting composities van verschillende bandleden, die hoorbaar plezier hadden 

bij het arrangeren. De tent was voller dan we ze al hadden gezien, en her en der kregen Kleptomatics met frisse 

grooves meer en meer mensen aan het dansen zonder elke, individuele koperblazer zijn solo-momenten te 

ontzeggen. Fijne liveband! “ Festivalverslag Gent Jazz – damusic.be 

 
Noot voor de programmator: 
De band kan – afhankelijk van de akoestiek en grootte van de locatie – gedeeltelijk of volledig akoestisch spelen 
en treedt graag op voor een staand publiek. Indien het concert versterkt wordt werken ze het liefst met hun 
eigen geluidstechnieker (Christopher Lonneville). 
Hun concert mag gerust op een alternatieve locatie doorgaan (in samenspraak met JazzLab en de artiesten). 
 
Interesse in workshops door Yves Peeters of Kleptomatics in de plaatselijke academies of een eventuele 
samenwerking met lokale (brass) bands, fanfares, ...? Contacteer JazzLab om de mogelijkheden te bespreken. 
 

Rob Banken - altsaxofoon  

Peter Delannoye - trombone 

Berlinde Deman - tuba 

Loïc Dumoulin - trompet 

Thomas Mayade - trompet 

Yves Peeters - drums 

Bruno Van der Haegen - tenorsaxofoon 

 

 

http://vi.be/kleptomatics 

https://soundcloud.com/kleptomatics-1 

https://www.youtube.com/watch?v=Aygamrd8VDg 
https://www.youtube.com/watch?v=Ez3srsnXSlU 

 

http://vi.be/kleptomatics
https://soundcloud.com/kleptomatics-1
https://www.youtube.com/watch?v=Aygamrd8VDg
https://www.youtube.com/watch?v=Ez3srsnXSlU


 

JazzLab Classes 

  

Nieuwe cursussen vanaf seizoen ’18-’19: 

JAZZ ONTRAFELD 

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?  

Jazzfanaat Frederik Goossens neemt je mee op een auditieve ontdekkingstocht. Hij reikt je een aantal methodes 

aan om te luisteren naar jazz en ontrafelt de bouwstenen van het genre. 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. 

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 – gekoppeld aan een concert van JazzLab Series seizoen 18//19  

Uitkoopsom: 600 EUR (incl. btw, excl. verplaatsingsonkosten en cursus 5 EUR per persoon, excl. uitkoopsom 

concert)  

Communicatie: JazzLab Series vermeldt de cursusreeks online, in de nieuwsbrieven en driemaandelijkse 

brochures, en bezorgt de organisator affiches om de reeks aan te kondigen.   

  

EEN KWARTEEUW JAZZ  

JazzLab bestaat 25 jaar en dat laten we niet onopgemerkt voorbij gaan. In deze lessenreeks ontdekken we hoe 

de jazz van gedaante veranderde binnen deze tijdspanne. ‘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? En is dit oneindige zoeken niet per definitie eigen aan het genre? Van 

de acid jazz die de jaren ’80 en ’90 typeert tot Jef Neve en Melanie de Biasio – namen die de Belgische jazz een 

ongekende bekendheid bezorgen. Samen met Frederik Goossens nemen we in drie lessen de beste albums, 

muzikanten, stijlen en mengvormen van de afgelopen 25 jaar onder de loep. 

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 – gekoppeld aan een concert van JazzLab Series seizoen 18//19  

Uitkoopsom: 450 EUR (incl. btw, excl. verplaatsingsonkosten en cursus 5 EUR per persoon, excl. uitkoopsom 

concert) 

Communicatie: JazzLab Series vermeldt de cursusreeks online, in de nieuwsbrieven en driemaandelijkse 

brochures, en bezorgt de organisator affiches om de reeks aan te kondigen.   

  

  

 



Nog steeds beschikbaar 

INTRODUCTIECURSUS VAN JELLY TOT JEF 

In 2018-2019 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 landsgrenzenoverschrijdende 

muziek die ze nu is. De docent loodst de cursisten doorheen het ‘ondoorgrondelijke kluwen’ dat de jazz soms 

lijkt te zijn en schetst hierbij bondig de complete jazzgeschiedenis, van Jelly Roll Morton tot Jef Neve.   

Praktisch: 4-delige lessenreeks, telkens twee uur – gekoppeld aan een concert van JazzLab Series seizoen 18//19  

Uitkoopsom: 600 EUR (incl. btw, excl. verplaatsingsonkosten en cursus 5 EUR per persoon, excl. uitkoopsom 

concert)  

Communicatie: JazzLab Series vermeldt de cursusreeks online, in de nieuwsbrieven en driemaandelijkse 

brochures, en bezorgt de organisator affiches om de reeks aan te kondigen.   

  

MEETING MILES  

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 – gekoppeld aan een concert van JazzLab Series seizoen 18//19  

Uitkoopsom: 350 EUR (incl. btw, excl. verplaatsingsonkosten en cursus 5 EUR per persoon, excl. uitkoopsom 

concert)  

Communicatie: JazzLab Series vermeldt de cursusreeks online, in de nieuwsbrieven en driemaandelijkse 

brochures, en bezorgt de organisator affiches om de reeks aan te kondigen.  

 

LET'S GET LOST/ CHET BAKER  

Zelden was er in jazz een meer spontane improvisator. Zijn voornaam volstond om te weten over wie je het had: 

‘Chet’. Playboy uit Californië. Samen met baritonsaxofonist Gerry Mulligan zorgde Chet Baker aan het begin van 

de jaren vijftig van de vorige eeuw voor de meest verfrissende en interessante jazz die in enige tijd te horen was. 

Hij maakte de jazz opnieuw verteerbaar voor een groot publiek, zonder daarbij zijn ziel te verkopen aan de big 

business. Die ziel verkocht hij aan hard drugs. Baker was een gevallen engel die nooit zijn duivels heeft kunnen 

bedwingen. In deze lezingenreeks gaan we in beeld en muziek op zoek naar de parels in een onstuimige carrière 

vol ups en downs. 

Praktisch: 2-delige lessenreeks, telkens twee uur – gekoppeld aan een concert van JazzLab Series seizoen 18//19  

Uitkoopsom: 350 EUR (incl. btw, excl. verplaatsingsonkosten en cursus 5 EUR per persoon, excl. uitkoopsom 

concert)  

Communicatie: JazzLab Series vermeldt de cursusreeks online, in de nieuwsbrieven en driemaandelijkse 

brochures, en bezorgt de organisator affiches om de reeks aan te kondigen.  

 

 

 

 



 

ALGEMENE INFO 

Onze lesgever: Frederik Goossens  

Frederik Goossens is docent jazzgeschiedenis en methodiek aan het conservatorium van Gent. Hij geeft 

avondcursussen muziekgeschiedenis en verzorgt geregeld inleidingen op allerlei concerten. Daarnaast werkt hij 

voor Jazz Centrum Vlaanderen te Dendermonde en schrijft hij als freelance journalist stukken over jazz voor 

tijdschriften als Staalkaart of Jazzmozaïek. In zijn vrije tijd speelt Frederik graag zelf muziek. 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).   

·         Scherm en beamer met aansluiting naar VGA.   

·       Bediening geluidsinstallatie zo dicht mogelijk bij de tafel (of erop indien het een klein mengtafeltje is).   

 

JazzLab Series   

KASK  

J.Kluyskensstraat 2 – 9000 GENT  

+32 (0)9 243 36 83  

www.jazzlabseries.be  

info@jazzlabseries.be  

  

  

mailto:info@jazzlabseries.be

