♫♪ 10 jaar Stranger than Para..noia ♪♫
24 t/m 29 december 2002 Paradox Tilburg
Programma STP 2002, 18 groepen, meer dan 100 musici, 1 podium
24 december
Les Frères Guissé ( trio met de West Afrikaanse broers Guissé met gitaar/zang/percussie uit
Senegal/Dakar, ontmoet tijdens quintet toernee in Senegal in mei j.l)
Paul van Kemenade Quintet
Les Frères Guissé & van Kemenade Quintet
26 december
Les Frères Guissé & Paul van Kemenade Quintet
Willem Breuker Kollektief ( de nestor van de Nederlandse geïmproviseerde muziek )
Scallymatic Orchestra ( 9 musici, zeer aanstekelijke dancefloor jazz met brazilian vibes )
27 december
Guus Jansen trio
Troissoeur ( quartet uit Belgie met eigenzinnige ontwortelde folk in een fictieve taal )
Drums United ( multiculturele 8 piece slagwerkgroep met DJ en flamenco dans met o.a.
Ali N’Diaye Rose/Pape Thiam/Andrès Marin )
28 december
Carte blanche Harmen Fraanje ( jonge talentvolle pianist en Reiseger/Goudsmit/Vloeimans)
Young Sinatras (band met ritmesectie en 6 blazers plus een perfecte Duitse Sinatra ( Tom
Gäbel ) met vnl.eigen werk )
Octurn ( mini big band met de top van de Belgische jazzscene met o.a. Guillaume Orti/Fabian
Fiorini/Otto van der Werf/Laurent Blondiau
29 december
middag:
Carte Blanche Johannes Liepold: Blueprint ( Duitse talentvolle tenorist met eigen quartet )
Jaune Toujours ( Belgische groep die moeiteloos jazz , rock, chanson en fanfare mengt )
Conjunto Irawó ( 8 musici uit 6 verschillende landen die jazz met salsa vermengen)
Pauze
avond:
Ramón Valle Trio( begenadigd Cubaans pianist met o.a. Omar Rodriguez Calvo op bas )
Aurelia Saxofoon Kwartet ( een van de meest toonaangevende sax kwartetten ter wereld )
Supernova ( hoogst opmerkelijke big band met 15 musici uit Duitsland op een reis door
postmoderne galaxies olv. Jan Klare en Peter Eisold )
Kaartverkoop: ‘Paradox’ Tilburg en ‘Tommy’ Tilburg
Reserveren: per tel: 013 5432266
per e-mail: paranoia@paradoxtilburg.nl
meer info op : www.paulvankemenade.com

