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Karsu Dönmez na Carnegiehall nu op het Corendon Meer Jazz Fesival

Grootse jazzlegendes in jury IBBC
De jury van de 18e International Big Band
Competition bestaat uit grote namen uit de
jazzwereld. Zij gaan op zaterdag 24 mei tijdens het
Corendon Meer Jazz Festival de uitdaging aan om de
10 nationale en 5 internationale bigbands te
beoordelen.

De ‘International Big Band Competition’ bestaat dit jaar 18 jaar en
is het grootste concours voor bigbands in West Europa. Vijftien
amateurorkesten strijden om meer
dan € 11.500,- aan prijzengeld en
de felbegeerde Dik Trom wisseltrofee. Na 15 voorrondes op drie
concertlocaties beslist de zeskoppige jury, bestaande uit internationale experts op het gebied van
bigbandmuziek te weten: Kenny
Werner(voorzitter, USA), pianist
en componist -Michel Herr(BE),
pianist en arrangeur - Erik van
Lier, bastrombonist en bandleider
- Cees Kranenburg,jazz- en bigband drummer - Rob Horsting, pianist en arrangeur -Gert-Jan van
den Dolder, muzikant en klankregisseur bij de NTR,welke 4 orkesten er door kunnen naar het finaleprogramma in de avond. Elke
deelnemende band krijgt een uitvoerig juryrapport en de NTR
maak radio-opnames.
Karsu Dönmez na Carnegiehall
nu op het Corendon Meer
Jazz Fesival
Het begon allemaal in het Turkse
restaurant Kilim van haar vader
aan de Ceintuurbaan in Amsterdam. Hier speelde ze als veertienjarig meisje op de piano. De gas-

ten kwamen speciaal naar het
restaurant om Karsu te horen zingen en musiceren. Al op jonge
leeftijdstond ze al op nationale- en
internationale podia, inclusief het
beroemde Concertgebouw van
Amsterdam, het North Sea Jazz
Festival, het Istanbul Jazz Festival
en 2 maal het legendarische Carnegie Hall in New York.Haar eerste album Confession kwam uit in
2012.Met haar fantastische stem,
haar buitengewone pianospel en
composities gecombineerd met
haar bijzonder mooie verschijning
is zij een van de meest interessante
jazzpersoonlijkheid van haar generatie. Het concert van Karsu is
op vrijdag 23 mei in de kleine zaal
van Schouwburg De Meerse.
Deborah Brown via Zweden,
Siberië en Denemarken
nu in Hoofddorp
Zangeres Deborah Brown werd
geboren in Kansas City, Missouri.
Haar muzikale gaven brachten
haar van kust tot kust in de Verenigde Staten, naar Japan, Indonesië, het Verre Oosten en leidden
uiteindelijk tot een twaalfjarig
verblijf in Europa.Ze trad op in
nachtclubs, deed concerten, jazzfestivals, tv en radio en kreeg een
goede reputatie door in meer dan
50 landen te zingen. Onder haar
eigen naam nam Deborah Brown
twaalf cd’s op en op talloze andere
opnames deed ze mee als gast-soliste.
Zij trad op met tal van internationale grootheden zoals Johnny
Griffin, Billy Mitchell, Michele
Legrand, Harry “Sweets” Edison
maar wordt tijdens haar concert
in Hoofddorp op zaterdag 24 mei
in de grote zaal van Schouwburg
de Meerse begeleid door het vermaarde Alexander Beets kwartet.

De Wijnzaak / wijnzaak.nl sponser
van ‘Corendon Meer Jazz Festival’
De Wijnzaak en De Wijnzaak.nl is
een bedrijf dat zich richt op het
drinken van lekkere wijnen tegen
betaalbare prijzen. Zij komen de
consument, particulier, horeca en
bedrijfsleven tegemoet in plaats
van op ze te wachten. Zij geloven
erin dat wijn veel dichter bij de
consument gebracht kan worden.
De wijnzaak verzorgt wijnproeverijen na vergaderingen, voor uw
relaties of op andere belangrijke
momenten binnen uw bedrijf.
Meer informatie vindt u op www.
dewijnzaak.nl .

Deborah Brown

Alles is (bijna) gratis
Kaarten voor de topconcerten in
de Grote Zaal van Schouwburg
De Meerse zijn nu te koop aan de
kassa van Schouwburg De Meerse
á € 10,00 p.p. per concert. Bestellen kan telefonisch via nummer
023-5563707. Of via de website
www.demeerse.com, hier zijn reserveringskosten aan verbonden.
Vrienden van Meer Jazz kunnen
tot 14 april zonder kosten bestellen op nr.: 023 5634789 of via
e-mail: vrienden@meerjazz.nl.

