Jazz uit de Platenkast

gastsoliste is dan zangeres Deborah J. Carter. Op 30
september is als gast Orupaap en op zondag 4 november
Toon de Gouw en Dick de Graaf. Op maandag 10 december
spelen ze tijdens de lunchvoorstelling 'VUT'. Zie ook de
website www.cultuurpleingo.nl .
Cassandra Wilson

De Amerikaanse zangeres Cassandra Wilson heeft een
nieuw album uitgebracht met als titel 'Another Country'.
Er staan 11 nummers op, die door Cassandra zelf zijn
geschreven in samenwerking met gitarist Fabrizo Sotti. De
nummers zijn een uiteenlopende verzameling van diverse
muziekstijlen, zoals pop, jazz, blues en folk. De overige
muzikanten op de cd zijn Mino Cinelu en Lehan Babalolapercussie, Nicola Sorato-bas en Julien Labro-accordeon.
Een prachtige plaat die is uitgebracht op het Membramlabel. Zie ook www.cassandrawilson.com .
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Een aantal Nederlandse jazzfestivals , waaronder
Jazz at the Woods, Jazz at the Castle, Meerjazz en
het Amersfoortse Jazzfestival, heeft de Federatie
van Nederlandse Jazz Festivals (NFJF) opgericht.
Doel van de federatie is het versterken van de
Nederlandse jazzpodia. Men gaat onder meer
netwerkbijeenkomsten organiseren, afspraken
maken met gezamenlijke marktpartijen, media en
overheid. Ook gaat men de beschikbare subsidies
en fondsen inventariseren. De federatie heeft een
website te weten www.fnjf.nl .
Koos Wiltenburg Group

Rob Pronk
Bassist Koos Wiltenburg draait al jaren mee in de
Nederlandse jazzwereld en is een geliefd
begeleider. Hij heeft met zijn formatie een nieuw
en tweede album uitgebracht met als titel 'Hands
Up'. De andere bandleden Eef Albers-gitaar, Leo
Janssen-saxofoons, Mamouck Seck-percussie, Arno
Nieuwenhuize-drums en Koos zelf op de bas. Er
staan 10 nummers op de plaat, waarvan Koos er
zelf 9 heeft geschreven. Het is een mooie plaat
geworden, die in feite veel meer aandacht
verdient. Het album is uitgebracht op het
Fullhouse-label. Zie voor meer informatie de
website www.fullhousemusic.nl .
Codarts & Royal Conservatory Big Band

Op 6 juli j.l. is pianist/trompettist/arrangeur en
bandleider Rob Pronk overleden. Rob was een van de
pioniers van de Nederlandse bebop. In 1949 formeerde hij
met Ack en Jerry van Rooyen het Rob Pronk Boptet,
waarmee hij bekendheid verkreeg. Grote faam verwierf
hij als arrangeur. Hij schreef over meer voor The Millers
de NWDR Big Band, Kurt Edelhagen, The Skymasters en
het Metropole Orkest. Gedurende een dertigtal jaren was
hij gastdirigent van het Metropole Orkest. Rob is 84 jaar
oud geworden.
Diana Krall

De Codarts & Royal Conservatory Big Band, een
combinatie van studenten van Codarts en het
Koninklijk Conservatorium te Den Haag, is
opgericht om de grootste solisten te begeleiden.
Op vrijdag 28 september 2012 geven zij vanaf
20.30 uur een concert in De Doelen te Rotterdam.
Die avond zal het orkest Jan van Duikeren
begeleiden; een trompettist met een eigen geluid,
prachtige solo's en een geweldige techniek. Hij
maakt momenteel ook furore met zijn formatie
Fingerprints. Tijdens het concert zal reperoire
worden gespeeld, dat recht zal doen aan de brede
muzikale interesse van trompettist Jan van
Duikeren. Zie ook www.dedoelen.nl .
Ruud Ouwehand

Na Norah Jones komt nu ook zangeres/pianist Diana Krall
naar Nederland. Op 2 november treedt zij op in Carre te
http://communities.zeelandnet.nl/jazznieuws
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