FEEST VAN DE BELGISCHE JAZZ
ZATERDAG 8 OKTOBER 2016

I

n februari 2012 sloegen het Concertgebouw en De Werf de handen in elkaar voor een eerste W.E.R.F.Labelnight. Deze eerste editie huldigde niet alleen 100 releases op het Brugse label, maar vierde eveneens het tienjarige jubileum van het Concertgebouw. De formule bleek een schot in de roos en een vervolg kon dan ook niet uitblijven! Vandaag draait het W.E.R.F.-label nog steeds op volle toeren en stevent
het af op 150 titels. Wat oorspronkelijk startte in 1993 als een eenmalige ondersteuning aan de Brugse
pianist Kris Defoort, groeide uit tot wellicht het belangrijkste jazzlabel in Vlaanderen. De oneindige lijst
aan jazzmuzikanten die reeds voor het label opnamen, leest als een encyclopedie van de Belgische
jazzgeschiedenis van de afgelopen 25 jaar. Doorheen de jaren groeiden dan ook heel wat artiesten met
het label uit tot gevestigde waarden in het circuit. Voor deze tweede Labelnight selecteerden we zowel
jonge leeuwen als vertrouwde gezichten. Op het programma staat onder meer Kris Defoorts nieuwe creatie Diving Poet Society met special guest Veronika Harcsa, het jonge duo SCHNTZL, Chris Joris Home
Project, Sander De Winne – Bram De Looze Duo , Bart Defoort Quintet, Jean-Paul Estiévenart – Steven
Delannoye Quartet, enzovoort. Een mix van generaties en stijlen.
Kunstencentrum De Werf bestaat bovendien in 2016 precies 30 jaar en staat aan de vooravond van een
groots nieuw avontuur. Vanaf 1 januari 2017 zal De Werf namelijk samensmelten met Vrijstaat O., het
kunstencentrum aan zee. Met gebundelde krachten geven ze als eengemaakt kunstencentrum nog meer
slagkracht aan de artistieke ontwikkelingen die zich in het hedendaagse kunstenveld manifesteren, met
een bijzondere focus op de disciplines van de podiumkunsten, beeldende kunst, literatuur en natuurlijk
jazz. En voor de jazz zal er ook in de toekomst verder worden samengewerkt met het Concertgebouw
Brugge. Nog dit seizoen kan u in de Kamermuziekzaal terecht voor jazzconcerten in het kader van de Bach
Academie Brugge en het nieuwe muzikale stadsfestival B Major.

JAZZCONCERTEN IN DE WERF NAJAAR 2016

VR. 21 OKT.

ANTOINE PIERRE URBEX

ZO. 30 OKT.

OMER AVITAL QUINTET (* locatie Vrijstaat O in Oostende)

VR. 4 NOV.

UNIK UBIK (* locatie MAZ)
BLACK FLOWER

DO. 10 NOV.

KRIS DEFOORT’S DIVING POET SOCIETY

CONCERTZAAL

19:00

SCHNTZL

KAMERMUZIEKZAAL

BART DEFOORT QUINTET

STUDIO 1

JEAN-PAUL ESTIÉVENART - STEVEN DELANNOYE QUARTET

INKOMHAL

20:00

CHRIS JORIS HOME PROJECT FEAT. NAIMA JORIS

CONCERTZAAL

21:00

BEN SLUIJS - ERIK VERMEULEN DUO

KAMERMUZIEKZAAL

SANDER DE WINNE - BRAM DE LOOZE DUO

STUDIO 1

RAGINI TRIO

INKOMHAL

22:00

MIKMÂÄK

CONCERTZAAL

23:00

COMPRO ORO

INKOMHAL

The Bach Riddles - Wereldpremière
Woensdag 18.01.2017
20:00 Kamermuziekzaal

(niet inbegrepen in weekendpas)

Een muzikale ontmoeting tussen jazz en Bach

MICHEL HATZIGEORGIOU SOLO
THOMAS DECOCK QUINTET

DO. 24 NOV.

SUN RA ARKESTRA O.L.V. MARSHALL ALLEN (* locatie Biekorf)

Het is duidelijk dat deze Labelnight allesbehalve een eindpunt of een nostalgische terugblik is, maar een
blik op een toekomst vol mogelijkheden.

VR. 25 NOV.

CRISS CROSS EUROPE BAND

Collectieve artistieke groeten,

WO. 30 NOV.

BARRY ALTSCHUL AND THE 3DOM FACTOR

Concertgebouw Brugge - Jazz Brugge - Vrijstaat O./ De Werf

VR. 9 DEC.

RÊVE D’ÉLÉPHANT ORCHESTRA

DO. 15 DEC.

GHALIA BENALI FEAT . MÂÄK

TRIO SCLAVIS - COURTOIS - PIFARÉLY

Meer informatie en tickets www.dewerf.be
GENIETEN VAN JAZZ, SAMEN MET

18:00

SCHNTZL
LORIERS-POSTMA-GERSTMANS

VR. 18 NOV.

ROBIN VERHEYEN QUARTET

Met drie topcollega’s gaat Robin Verheyen in zijn jongste project
op zoek naar de essentie van muziek in Bachs barokke wereld.
Jazz en klassiek ontmoeten elkaar in deze coproductie van het Concertgebouw.
Tijdens de Lecture-Performance op 17 januari biedt de saxofonist u
een blik achter de schermen van dit Bach-project.

www.concertgebouw.be

ORGANISATIE: CONCERTGEBOUW - DE WERF – JAZZ BRUGGE

Kris Defoort’s Diving Poet Society

Bart Defoort Quintet

Sander De Winne - Bram De Looze Duo

Compro Oro

Concertzaal - 18:00u

Studio 1 - 19:00u

Studio 1 - 21:00u

Inkomhal - 23:00u

Kris Defoort: piano - Nic Thys: el. bas - Lander Gyselinck: drums
Guillaume Orti: saxen - Veronika Harcsa: vocals

Bart Defoort: tenorsax - Ewout Pierreux: piano
Hans Van Oost: gitaar - Christophe Devisscher: contrabas
Toni Vitacolonna: drums

Sander De Winne: vocals
Bram De Looze: piano

Wim Segers: vibrafoon - Bart Vervaeck: gitaar
Mattias Geernaert: contrabas - Frederik Van den Berghe: drums
Robbe Kieckens: percussie

In Kris Defoort’s Diving Poet Society vervoegen twee briljante muzikanten het hart van het Kris Defoort Trio
voor een nieuw muzikaal verhaal. Samen creëren de vijf muzikanten nieuwe composities geïnjecteerd met
inspirerende gedichten van Peter Verhelst – een unieke, koppige schrijver die het leven omarmt in al zijn donkere
mysterieuze gedaantes. Balancerend tussen improvisatie, compositie en ‘instant orchestration’ bevindt zich de
eeuwige zoektocht naar dat ene magische, nooit eerder beleefde moment.
Kortom vijf muzikale poëten die communiceren over de vreugde van het duiken in een oceaan vol oneindige
kleuren, woorden en geluiden.
Een co-productie van het Concertgebouw Brugge.

SCHNTZL
Kamermuziekzaal - 19:00u
Hendrik Lasure: piano
Casper Van De Velde: drums

SCHNTZL is ongetwijfeld dé belofte van onze nationale jazzscene. Daar zit de jeugdige leeftijd van beide groepsleden, Hendrik Lasure (18) en Casper Van De Velde (20) zeker voor iets tussen, maar het is vooral hun muzikale
maturiteit en ongeremde creativiteit die stormenderhand de jazzliefhebbers aan het veroveren is. En het gaat erg
snel. Het afgelopen jaar speelden ze in alle uithoeken van België en na hun passage op de Belgian Jazz Meeting
in september 2015, traden ze ook al aan op menig podium in het buitenland. In juni van dit jaar besloten ze zich
gedurende een week op te sluiten in De Brakke Grond in Amsterdam, waar ze de laatste hand legden aan hun
debuutplaat. Deze werd uiteindelijk in juli ingeblikt en wordt in première aan u voorgesteld op deze Labelnight.

De Brugse saxofonist Bart Defoort en ons label hebben een lange geschiedenis. Als lid van K.D.’s Basement Party
van broer Kris Defoort is hij te horen op het allereerste album. Samen met de opnames van Octurn, het Brussels
Jazz Orchestra en zijn eigen bands is hij intussen vereeuwigd op maar liefst 18 platen uit onze catalogus!
Slechts zelden treedt hij naar buiten als leader van zijn eigen projecten, maar als hij het doet, levert hij een klein
meesterwerk af. Met ‘Inner Waves’ presenteren we met trots Barts vierde plaat als leider op ons label. Net zoals
bij zijn vorige platen schreef hij een rits meeslepende composities bij elkaar die geworteld zitten in de jazzgeschiedenis maar tegelijk zeer actueel klinken.

Chris Joris Home Project
feat. Naima Joris

Ragini Trio

Concertzaal - 20:00u

Nathan Daems: saxen, fluit
Marco Bardoscia: contrabas
Lander Gyselinck: drums

Chris Joris: percussie, drums - Naïma Joris: vocals - Yassin Joris: gitaar, vocals
Saskia Joris: backing vocals - Free Desmyter: piano - Bart Borremans: sax
Lara Rosseel: contrabas - Christophe Millet: percussie

Chris Joris wordt de pionier genoemd van de versmelting van jazz en wereldmuziek. Als pianist, componist en
percussionist schrijft en speelt hij deze muzikale kruisbestuiving sinds 1975. Doorheen zijn carrière evolueerde
zijn stijl van afro-jazz tot meer vrije improvisatie, maar bleef hij actief in het Afrikaanse percussie-circuit met o.a.
Adama Dramé en Baba Sissoko. Hij ontving o.a. de Klara Prijs voor beste CD en de SABAM Award en hij werd
genomineerd als ‘beste jazzcomponist’ op de Zamu Awards.
In zijn nieuwe “Chris Joris Home Project” zet hij dochter Naïma Joris in de spotlights. In jazzmiddens mag zij
vooralsnog weinig belletjes doen rinkelen, in het rockcircuit liet ze zich intussen opvallen als opmerkelijke vocaliste, o.a. als lid van het populaire Isbells.

Estiévenart - Delannoye Quartet

Sluijs - Vermeulen

Inkomhal - 19:00u

Kamermuziekzaal - 21:00u

Jean-Paul Estiévenart: trompet - Steven Delannoye: tenorsax
Bert Cools: gitaar - Mark Schilders: drums

Ben Sluijs: saxen
Erik Vermeulen: piano

Jean-Paul Estiévenart is sinds enige jaren niet meer weg te denken uit de Belgische jazzscene. Zijn muzikale
veelzijdigheid en drang naar experiment brengt hem bij de meest uiteenlopende groepen en projecten. In 2014
bracht hij zijn debuutplaat “Wanted” uit op ons label. Dit geldt ook voor saxofonist Steven Delannoye. Reeds in
2009 – toen nog vers van de schoolbanken – verscheen hij reeds voor de eerste maal met zijn trio op het label
(“Midnight Suite”). Hij beslist vervolgens om zich gedurende enige tijd in New York te vestigen, waar hij het
Steven Delannoye New York Trio opricht, wat eveneens in een W.E.R.F.-album resulteerde (“Here Comes Tomorrow”). Recent beslisten beide heren om een gloednieuw quartet in het leven te roepen, met Bert Cools op gitaar
en Mark Schilders op drums.

Beide jonge musici hebben de voorbije jaren een album uit op het label. Sander is één van de weinige mannelijke
zangers in ons jazzcircuit. In het voorjaar bracht hij het album “Kosmos” uit, een project dat naast zijn quintet
met o.a. pianist Bram De Looze, ook het Scandinavische vocaal koor IKI aan het werk toont. Het album werd
via een ruime JazzLab toer aan het publiek voorgesteld. Bram De Looze is één van dé grote talenten van de
Belgische jazzscène. Hij heeft op W.E.R.F. een CD uit in trio met Jos Machtel op bas en Matthias De Waele op
drums. Daarnaast is hij vooral actief met Labtrio en met Septych, zijn grote formatie met o.a. Robin Verheyen en
Bo van der Werf. Op deze Labelnight krijgt u het “Kosmos” project in zijn meest pure vorm: een vocalist enkel
begeleid door een pianist.

Sinds begin jaren ‘90 zijn saxofonist Ben Sluijs en pianist Erik Vermeulen vaste waarden in het Belgische jazzlandschap. Beiden mogen ook tot de meeste productieve artiesten op ons label gerekend worden. We hebben het
even nageteld: Ben werkte mee aan 13 titels, waaronder 9 als (co-)leader; Erik Vermeulen mag er zo 11 op zijn
conto schrijven, waarvan 6 als (co-)leader.
Niet toevallig verschijnen ze beiden vaak op dezelfde releases. Sinds hun eerste kennismaking is het namelijk
muzikale liefde op het eerste gezicht. Ben Sluijs verwoordt het als volgt: “Sommige muzikale ontmoetingen zijn
bijzonder, bedoeld om te blijven, en geven met hun zeldzame match zelfs het gevoel mogelijk slechts één keer
in een mensenleven te zullen voorkomen”.

Inkomhal - 21:00u

Het Gentse collectief Compro Oro ontstond als een ode aan de Afro-Cubaanse muziek. Hoofdzakelijk geïnspireerd door Cal Tjader, maar ook door Mulatu Astatke en Marc Ribot begint Wim Segers te componeren: lichte
en donkere melodieën, snel of traag bewegend door het ritmische landschap van de Latijns-Amerikaans cultuur,
gul doorspekt met improvisaties. De combinatie van de vibrafoon met de grillige gitaarsound van Bart Vervaeck
levert een rijk kleurenpalet op, waarmee dit collectief haar muzikaal reisverslag schetst. Compro Oro brengt
muziek die de zinnen beroert, die dansbaar is en tegelijkertijd boeiend blijft. Live-optredens zijn een feest voor
heupen, oren en geest, m.a.w. de gedroomde afsluiter van een gevarieerde Labelnight.
.

Meer informatie over deze bands,
hun albums op het label en andere W.E.R.F.-uitgaven op
www.dewerfrecords.com

Voor wie denkt dat jazz en Indische klassieke muziek weinig met elkaar te maken hebben, is er Ragini Trio om het
tegendeel te bewijzen. Jazz en Indische muziek zijn geënt op hetzelfde muzikale moederconcept: improvisatie.
De verleidelijke melodieën krijgen een jazzy invulling door Lander Gyselinck en wereldreiziger Nathan Daems. In
Marco Bardoscia vonden ze een bijzondere sparring partner.
Nathan Daems is naast Ragini Trio leider van groepen als Black Flower en Bazaar d’Orient. Lander Gyselinck
verdeelt zijn tijd over verschillende bands als LABtrio, STUFF. en Kris Defoort trio en is hiermee één van ’s lands
bekendste drummers aan het worden. Marco Bardoscia speelt in bands met klinkende namen zoals o.a. Paolo
Fresu, Ernst Reijseger, Perico Sambeat, …

MikMâäk
Concertzaal - 22:00u
Laurent Blondiau, Bart Maris, Jean-Paul Estiévenart: trompet - Michel Massot: trombone,
sousafoon - Pascal Rousseau: tuba - Niels Van Heertum: euphonium - Guillaume Orti, Jeroen
Van Herzeele, Grégoire Tirtiaux: saxofoons - Bo Van der Werf: baritonsaxofoon - Pierre Bernard,
Quentin Manfroy: fluit - Yann Lecollaire: klarinet - Fabian Fiorini: piano - Claude Tchamitchian:
contrabas - João Lobo: drums

Mâäk (tot voor kort Mâäk Spirit) brengt muziek in open vormen met roots in jazz, improvisatie, hedendaagse
muziek, wereldmuziek en zelfs alternatieve rock. In 2014 groeide het idee om een repertoire uit te werken voor
een bigband. Ze zochten en vonden een schare soulmates uit Frankrijk en eigen land en MikMâäk werd geboren.
Na een intensief creatieproces mocht de groep in de zomer van 2014 Jazz Middelheim openen en schitterden ze
op Gaume Jazz. Opnames van 2 liveconcerten in De Werf resulteerden in een fantastische titelloze debuutplaat.
Hun weergaloze passage op de Belgian Jazz Meeting vorig jaar wist moeiteloos een internationaal publiek aan
jazzprofessionelen te overtuigen en bewees nog maar eens dat dit collectief tot de absolute top mag gerekend
worden binnen de Europese jazzscene!

Discover our music on www.dewerfrecords.com
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