Jazz in café Lanzas: The music of Benny & Bing
Locatie:
Datum:
Tijd:
Toegang:
Tip:

café Lanzas in Stedelijk Museum Breda
zondag 25 februari 2018
11.00 tot 12.15 uur
het jazzconcert is vrij toegankelijk
kom op tijd, want het aantal zitplaatsen is beperkt

The music of Benny & Bing - met klarinettist en crooner Bernard Berkhout
Benny Goodman heeft de jazzgeschiedenis voorgoed veranderd. Met zijn
waanzinnige klarinetspel en vooruitstrevende aanpak groeide hij uit tot een
grootheid. Bing Crosby had daarvoor de weg geplaveid voor crooners als
Frank Sinatra en Dean Martin, nadat hij plotseling geïnspireerd raakte door
de zang van Louis Armstrong.
Te gast in Lanzas is deze zondag een van Europa's beste klarinettisten en
Goodman vertolkers, Bernard Berkhout. Hij heeft zich de laatste jaren ook
ontwikkeld tot sympathieke crooner. Berkhout zal worden bijgestaan door
pianist Harry Kanters en trompettist/zanger Michael Varekamp.
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Het optreden begint met een korte introductie over Benny Goodman en Bing
Crosby.
Harry Kanters & Michael Varekamp
De serie Jazz in Lanzas staat onder de bezielende leiding van twee grootmeesters
uit de vaderlandse jazzscene. Pianist Harry Kanters en trompettist/vocalist
Michael Varekamp verdienden ruimschoots hun sporen in de jazz. Ze spelen
over de hele wereld en werkten met grootheden als Leroy Jones, Dan Barret
en Branford Marsalis.
De concerten worden ingeleid met filmpjes en omlijst met anekdotes.
Op deze manier krijgt het publiek een inkijkje in de geschiedenis van de jazz.
In de intieme setting van het museumcafé laten Harry Kanters en Michael
Varekamp maandelijks de muziek van de oude jazzmeesters herleven, hierin
bijgestaan door wisselende gasten uit de eredivisie van de Nederlandse jazz.
café Lanzas
De bar van Lanzas is open, dus geniet tijdens het concert van een lekkere
kop koffie. Lanzas werkt met merken die staan voor kwaliteit, duurzaamheid
en fairtrade. Meer info op www.stedelijkmuseumbreda.nl/cafe-lanzas
Jazz in Lanzas: alvast voor uw agenda
•
•
•
•

25 februari:
25 maart:
29 april:
27 mei:

Benny & Bing - met Bernard Berkhout
Miles Davis - met Michael Varekamp
Duke Ellington - met Dimitri Shapko
The great pianists - met Harry Kanters
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