
DE JAZZONTSPOORING 2019 – CONCERTEN 

vr 11 okt                Jeugdhuis De Salamander 

N∆BOU + PAARD.          20 u00 

N∆BOU is de som van 4 jonge talenten met eigen, atmosferische muziek vol energie waarbij het 

wondermooie trombonespel van Nabou Claerhout centraal staat.  Op bas, drums en vibrafoon (!) 

brengt het Gentse PAARD. een eclectische trip van hip hop, funk en jazz.    

 

wo 16 okt       Sint-Augustinuskerk Stasegem 

Aïrés           20u00 

Trompettiste Airelle Besson is een van de snelst groeiende jazzsterren in Frankrijk.   Samen met 

Edouard Ferlet (piano) en Stéphane Kerecki (bas) creëert ze uiterst sensitieve nummers waarmee 

ze zowel de liefhebbers van klassiek als jazz bekoort. Het trio speelt met enorme precisie en 

verfijning gekoppeld aan ruimte en stiltes wat zorgt voor ware betovering.   Een magische avond 

verzekerd. 

 

za 19 okt         CC het SPOOR 

Yonathan Avishai Trio         19u00 

De Israëlisch-Franse Yonathan Avishai werd bekend als briljante sideman bij Omer Avital en  
Avishai Cohen.  Nu treedt hij meer en meer met zijn eigen trio op de voorgrond. Zijn derde album 
(op het prestigieuze ECM) werd bedolven onder de goeie recensies. Sobere, subtiele en 
geraffineerde muziek. Een van de meest originele muzikanten van zijn generatie.  
 

Bill Frisell Harmony         21u00 

Bill Frisell werkte samen met John Zorn, Elvis Costello, Suzanne Vega, John Scofield, Daniel 
Lanois, … De lijst is eindeloos lang.  Met een carrière van 35 jaar en 250 albums waarvan 40 van 
zichzelf is Bill Frisell volgens BBC het epicenter van de moderne Amerikaanse muziek en op 
wereldvlak een van dé leidende gitaristen.  Met ‘Harmony’ versmelt hij drie Amerikaanse muzikale 
tradities: jazz, nieuwe muziek en The Great American Songbook.  Samen met Petra Haden 
(dochter van Charlie Haden), Hank Roberts en Luke Bergman.  Wondermooie muziek met een 
magische, bijna sacrale feel.  
Presentatie nieuw album op Blue Note (release 4/10/19).  Enig concert in België (en Frankrijk)! 
 
Delvon Lamarr Organ Trio        22u30 

De aanstekelijke souljazzfunk van het Delvon Lamarr Organ Trio palmt je instant in met 

verleidelijke grooves en de onmiskenbare chemie tussen ‘a soulful hammond organ, an explosive 

guitar sound and perfect pocket drumming’.   Deze revelatie uit Seattle met 6 miljoen (!) views op 

You Tube bereikte met hun debuutalbum de top in de  Amerikaanse Jazz Charts.  Voor de eerste 

maal in de Benelux! 



DE JAZZONTSPOORING 2019 – MEER JAZZ!!! 

 

Jazzclass ‘een kwarteeuw jazz’           23,  30 september en 7 oktober 2019 @ CC het SPOOR 

Frederik Goossens neemt de evoluties binnen de jazz van de laatste 25 jaar onder de loep.  
(in samenwerking met JazzLab Series) 
 

 

Empty Red Blues.     2-31 oktober 2019 @ Bibliotheek Harelbeke 

Expo in de Bibliotheek met schilderijen van RoBie Van Outryve en gedichten van Roger de Neef. 

Vernissage op 5 oktober met optreden van Ben Sluijs en Brice Soniano. 

 

Sweet And Lowdown          10 oktober 2019 @ CC het SPOOR 

Film van Woody Allen over een jazzmuzikant uit de jaren dertig die zichzelf bestempelt als de,  op 

Django Reinhardt na, beste gitarist ter wereld. Met Sean Penn, Samantha Morton, Uma Thurman, 

… 

 

Masterclass Airelle Besson               15  oktober 2019 

Airelle Besson geeft de dag voor ze optreedt met Aïrés een masterclass i.s.m. SAMWD Harelbeke 

voor studenten en geïnteresseerden. 

 


