14 groepen, 73 musici, 9 nationaliteiten, 5 avonden, 2 podia

24 december

Paradox Tilburg 20.30 uur
entree 18 euro. Zaal open: 20.00 uur
spreekstalmeester: Frans Jan Lathouwers
• Duo Ernst Reijseger - Paul van Kemenade
(ontmoeting tussen de eigenzinnige cellist
Reijseger en altsaxofonist Van Kemenade)
• Van Kemenade Quintet & gasten Angelo
Verploegen (trp) en Ernst Reijseger
(voor de zeventiende keer op rij, de opening
van het Stranger than Paranoia festival, met
wisselende gasten en in kleine bezettingen)
• Clazz Ensemble (cross-over jazz en klassiek
door 12 topmusici uit beide disciplines met
o.a. Arno Bornkamp, Dick de Graaf, Kris
Goessens)

27 december Paradox Tilburg 20.30 uur
entree 18 euro. Zaal open: 20.00 uur
stalmeesters: Beats ‘n’ bass (poem & bass)
Eddy Determeyer - Bert van Erk
• Gianluigi Trovesi & Gianni Coscia (I) cl./acc.
(de Italiaanse top)
• Stochelo Rosenberg / Zoumana Diarra /
Jan Kuiper: three of a kind (ontmoeting van
drie gitaristen uit drie totaal verschillende
muziekdisciplines)
• hbJAZZo (Brabants Jazz Orkest) vs Stan
Kenton: concerto to end all concertos
(17 musici o.l.v. Jeroen Doomernik)
Composities van de legendarische big band
vernieuwer, pianist, arrangeur en bandleider
Stan Kenton (1911-1979)

28 december

Paradox Tilburg 20.30 uur
entree 18 euro. Zaal open: 20.00 uur

stalmeester: dichter Jasper Mikkers
• Duffhües & Oleg Fateev (acc.) & strings
(donker en met rauwe maar ook tedere stem;
songwriter met invloeden van Cave, Cash,
Cohen, Waits)
• duo Philip Catherine (g.) & Harmen Fraanje (p.)
(B/NL) eerste ontmoeting
• Erika Stücky - Jon Sas - Lucas Niggli: Bubbles
& Bangs (CH/USA/I) (voc./tuba/drs)
Bijzonder trio van de anarchistische Stücky;
de stem is haar instrument .

29 december

Paradox Tilburg 20.30 uur
entree18 euro. Zaal open: 20.00 uur
stalmeesteres: zangeres Ineke van Doorn
• Carte blanche Niko Langenhuijsen:
stranger than a paradox (NL/Es)
(cross-over jazz en flamenco door 7 musici
o.l.v. bassist/pianist/componist Langenhuijsen)
• Vijay Iyer solo (IN/USA) ‘Rising Star Pianist’
in USA Downbeat Critcs’ Poll 2009
• Benoit Martiny Band (I/HU/L/NL) origineel,
eigenzinnig NU jazz quintet

30 december

013 Tilburg 20.30 uur
entree18 euro. Zaal open: 19.30 uur
• Jacob TV (cities change the songs of birds)
multimediaspektakel in een mix van pop,
rock, jazz, klassiek.
• Ronny Jordan (UK) & Leslie Nielsen trio (NL)
de fameuze gitarist Ronny Jordan, uitvinder
van de acid jazz.
• Defunkt Soul (van de bovenste plank),
(USA/Fr) de 6-koppige band van Joe Bowie
met o.a. Linley Marthe (ex-Zawinul )
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