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Loet van der Lee’s Holland Big Band.

Spectaculaire openingsact Meer Jazz
HOOFDDORP - Maar liefst drie winnaars van de Meer
Jazz Prijs geven op vrijdag 23 mei in de Grote Zaal van
Schouwburg De Meerse de aftrap voor het Corendon
Meer Jazz Festival 2014. Het zijn de vocalisten Edwin
- Ome Willem - Rutten en Greetje Kauffeld en
trompettist Ack van Rooyen, begeleid door de Holland
Big Band onder leiding van Loet van der Lee.

Edwin Rutten (Meer Jazz Prijswinnaar in 2009) is bij velen nog
sinds hun vroege jeugd bekend als
‘Ome Willem’, en anders kent iedereen hem wel als medewerker aan
Klokhuis. Toch is hij in de eerste
plaats musicus. Als zestienjarige
nam hij al zijn eerste jazzplaat op
en al gauw werd hij een van Nederlandse beste mannelijke jazzvocalisten. Niet voor niets is hij een
veelgevraagde gast op binnen- en
buitenlandse jazzfestivals.
Bovendien is hij hoofddocent zang
aan het conservatorium van Amsterdam, hij verzorgt zangworkshops en hij is ook nog een veelgevraagd spreker en presentator.
Edwin Rutten is een podiumpersoonlijkheid die een zaal van het
eerste tot het laatste moment weet
te boeien. Plezier, relativerende
humor, muziek en spelen - daar
draait het bij hem om.
Ook Greetje Kauffeld (Meer Jazz
Prijs 2007) zit al zo’n dikke vijftig
jaar in het vak. Op 1 februari 1957
werd zij vaste zangeres van het
AVRO radio-orkest De Skymasters van de man die haar ontdekte,
de orkestleider BepRowold. In
hetzelfde jaar begon haar internationale carrière. Ze trad werkelijk
overal op en maakte plaatopnamen met grootheden als Toots
Thielemans, Caterina Valente,
Kurt Edelhagen, Sven Asmussen
en Udo Jürgens. Ook in Amerika
werkte zij met de absolute top en
zo was zij te zien in ‘coasttocoast’
in televisieshows te zien.

Greetje voelde zich kiplekker in de
jazzwereld. Zij heeft tal van platen
en cd’s op haar naam staan. Ze
kreeg zelfs zoveel aanbiedingen in
binnen- en buitenland dat ze haar
docentschap aan Nederlandse conservatoria gedeeltelijk moest beëindigen. Greetje Kauffeld heeft
veel in Duitsland gewerkt, in de
afgelopen jaren nog. Met onder andere pianist Paul Kuhn, met het
showduo Alice & Ellen Kessler en
met zanger, schrijver en auteur
Chris Howland.
Vanzelfsprekend hebben zowel Edwin als Greetje al vaker op het podium gestaan met de derde Meer
Jazz Prijs-winnaar (2002), de fa-

Ack van Rooijen

meuze trompettist en flügelhornspeler Ack van Rooyen. Ook hij is
een internationaal bekende topmusicus. Na zijn conservatoriumstudie
kwam hij in 1949 bij het Arnhems
Symfonie Orkest, maar bloed kruipt
nu eenmaal waar het niet gaan kan,
en al gauw belandde hij in de jazzscene, samen met zijn broer Jerry.
Hij speelde in de Nederlandse Ramblers, in de Berlijnse SFB Big Band,
in de Skymasters, hij werkte met
onder andere met Clark Terry en
Miles Davis en hij was een gevierd
solist bij het orkest van Bert Kaempfert. Ook hij is jarenlang conservatoriumdocent geweest.
Meer Jazz is er terecht trots op dit
fameuze drietal op één podium te
hebben, samen met Loet van der
Lee’s voortreffelijke Holland Big
Band, een waardig orkest voor de
drie sterren die op 23 mei het spits
mogen afbijten.

Hoofdsponsor Corendon
Het in Lijnden gevestigde Corendon Airlines is door Atilay Uslu en
Yildiray Karaer opgericht als
touroperator met Turkse bestemmingen. Tegenwoordig heeft Co-

Greetje Kauffeld.
rendoneen keur aan (winter)zonbestemmingen in heel Europa en
vliegt dagelijks vanuit Nederland
op vele bestemmingen.

Kaarten nu verkrijgbaar
Kaarten voor de concerten in de
Grote Zaal van Schouwburg De
Meerse zijn vanaf 3 maart te koop
aan de kassa van Schouwburg De

Edwin Rutten

Meerse á € 10,00 p.p. per concert.
Bestellen kan telefonisch 0235563707. Of via de website www.
demeerse.com. Bij bellen of mailen wordt een gering bedrag aan
reserveringskosten berekend. Dat
geldt niet voor Vrienden van Meer
Jazz. Zij kunnen tot 14 april zonder kosten telefonisch (0235634789) of per mail (vrienden@
meerjazz.nl) bestellen.

