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| Perstekst

// 3

De Jazzontspooring is terug, en hoe. Met een wereldtopper van formaat, Europese meestermuzi-
kanten en veel ijzersterke Belgische jazz gaat de zesde editie van De Jazzontspooring van start. Deze 
oktobermaand ben je verzekerd van een fantastische jazztrip in Harelbeke.

Na vijf mooie edities schept De Jazzontspooring stilaan hoge verwachtingen. De komst van wereld-
ster en grammy winnaar Brad Mehldau alleen al zal die ruimschoots inlossen. De Amerikaanse jazzpi-
anist geeft op vrijdag een niet te missen solo concert. Voor het eerst in dit deel van het land en nu al 
zeker een van de hoogtepunten van het jazznajaar. Accordeonist Jean-Louis Matinier en gitarist Kevin 
Seddiki stellen hun eerste plaat op ECM voor. Wondermooie muziek die in de Sint-Augustinuskerk 
nog extra tot zijn recht zal komen.

Na een moeilijke periode zetten we daarnaast graag extra in op lokaal toptalent. Zo is er de Belgi-
sche festivaldag waarop Lara Rosseel en Toine Thys - beiden met bijzonder straffe bands - jazz met 
Afrikaanse en Arabische invloeden brengen. Waarna we afsluiten met de aangrijpende ‘saudade’ van 
Naima Joris, dé revelatie van 2021. 

Feest verzekerd in het jeugdhuis met de Ethiopische jazz en Turkse balmuziek van Azmari.  En in de 
bib (vernissage Nick Bruneel) wordt u ongetwijfeld bedwelmd door de Pakistaanse en Indische klan-
ken van Nathan Daems, Simon Leleux en Asad Qizilbash.

Voor de eerste maal is er ook theater met ‘Thelonious’ van Zonzo Compagnie en ‘A concert called 
landscape’ van LOD/Josse De Pauw & Kris Defoort trio.  

Om te eindigen met het begin: het startschot van de Jazzontspooring is voor Frederik Goossens met 
een Jazzclass rond de beste vinylplaten.

Tickets en meer info op www.dejazzontspooring.be

Zonzo Compagnie ‘Thelonious’ (schoolvoorstelling)
JAZZCLASS: Straffe (33) toeren
Vernissage Nick Bruneel + Nathan Daems, Simon 
Leleux & Asad Qizilbash
Jean-Louis Matinier & Kevin Seddiki
Azmari
Brad Mehldau 
Naima Joris – Toine Thys’ OVERSEAS feat. Harmen 
Fraanje – Lara Rosseel Band ‘De Grote Vrouw’
LOD/Josse De Pauw & Kris Defoort trio ‘A Sound 
Called Landscape’

28 sept
5 okt
7 okt

13 okt
15 okt
22 okt
23 okt

18 nov

CC het SPOOR
CC het SPOOR
bibliotheek Harelbeke

Sint-Augustinuskerk Stasegem
JH De Salamander
CC het SPOOR
CC het SPOOR

CC het SPOOR

Programma

Jazzwereldreis in Harelbeke



| Praktisch 
Contactpersoon pers 
 
 • Geert Decock, curator:

  0495 29 36 06 (na 17:30 uur)
  geert.decock@live.com
  
 • Joachim Decoutere, programmator CC het SPOOR:

  0479 94 09 23
  joachim.decoutere@harelbeke.be

 • Francis Pattyn, schepen van Cultuur :

  0471 939 172
  francis.pattyn@harelbeke.be

Persfoto’s

Kan je downloaden op www.dejazzonspooring.be/pers

Tickets

Via De Jazzontspooring of bij CC het SPOOR

Website & sociale media

www.dejazzontspooring.be
Facebook
Instagram
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| Brad Mehldau
De absolute headliner van De Jazzontspooring is zonder twijfel de 
Amerikaanse jazzpianist Brad Mehldau. Hij geldt als de ‘meest in-
vloedrijke jazzpianist van de laatste twee decennia’ (The New York 
Times) en deelde het podium met de grootsten: Pat Metheny, 
Charlie Haden, Wayne Shorter, John Scofield, Charlie Haden, 
Mark Turner, ..   

Vorig jaar mocht hij zijn eerste Grammy in ontvangst nemen voor 
het album Finding Gabriel. Met het eenvoudigste gemak mixt 
deze muzikale kameleon jazz met pop, rock en klassieke muziek. 
Mehldau verbaast steeds met zijn verrassende improvisatieskills 
en technisch meesterschap. 

De lockdown bracht Mehldau in 2020 onverwachte inspiratie 
voor het album Suite: April 2020. Deze twaalf composities, net 
zo hard leunend op klassieke structuren als op de vrijheid van de 
jazz, hebben een grote emotionele kracht en resulteerden in een 
absoluut meesterwerk. In Harelbeke brengt hij een solorecital. 
We zijn maar wat trots één van de meest gevierde jazzmuzikanten 
van de afgelopen decennia op ons podium te mogen verwelko-
men.

CREDITS
 piano - Brad Mehldau
 foto - David Bazemore

VRIJ 
22

OKT

20:00 uur

CC het 
SPOOR

TICKETS

VVK:  € 27
ADD: € 32
-26:    € 19
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| Jean-Louis Matinier
     & Kevin Seddiki

WOE
13

OKT

20:00 uur

Sint-
Augustinuskerk

Stasegem

TICKETS

VVK:  € 15
ADD: € 17
-26:    € 7

Accordeonist Jean-Louis Matinier en gitarist Kevin Seddiki gooien hoge 
ogen met hun nieuwste plaat ‘Rivages’, die eind 2019 op het befaamde 
ECM-label uitkwam. Met hun gevoel voor stilte, ritme en improvisatie 
brengen ze een fijnzinnige mix van jazz en kamermuziek met een eigen 
klankenpallet.  

Deze virtuozen begeleiden de grootste namen in de wereld van chanson, 
jazz en klassieke muziek. Matinier werkt onder meer samen met Juliette 
Greco, Anouar Brahem en Renaud Garcia Fons. Seddiki had al samenwer-
kingen met Al di Meola, Dino Saluzzi en The Voce Quartet.

Vanuit hun klassieke achtergrond gingen ze aan de slag met thema’s en 
songs uit verschillende tijdperken (Fauré, Brel, Philippe Sarde). Ze her-
ontdekten hun composities, maakten arrangementen waarbij Schumann 
gemixt werd met traditioneel Bulgaarse muziek en herwerkten stuken van 
Bach aan een 7-beat ritme. 

Met veel gevoel voor contrast en detail tonen gitaar en accordeon zich 
hier in een nieuw licht. Dat doen ze in grote complementariteit, ver van 
de clichés of puur technische demonstraties die we soms horen. De zoek-
tocht naar klankkleur, texturen en het verkennen van speelmodi creëert 
een uniek universum voor elk muziekstuk.
CREDITS
 accordeon: Jean-Louis Matinier
 gitaar: Kevin Seddiki
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| Azmari
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VRIJ
15

OKT

20:00 uur

Jeugdhuis
De Salamander

GRATIS

Azmari omschrijft zichzelf als ‘a snarky musical journey between 
funk, psychedelic grooves, afrobeat, ethiojazz and dub’.  Beïn-
vloed door Mulatu Astatke en Fela Kuti geraakt de band bij een 
trip naar Istanbul in de ban van de Ethiopiques en Turkse feest-
muziek van de sixties.  

Met het aanleren van de berimbau, kaval en saaz veranderde hun 
sound naar een rebelse, onverbiddelijke en betoverende ervaring.   

Een jong Brussels collectief met een 
geweldige live-reputatie.  Het jeugdhuis zal te klein zijn.

CREDITS
 Niels D’Haegeleer
 Basile Bourtembourg
 Arthur Ancion
 Jean Georges Demeijer
 Ambroos De Schepper
 Mattéo Badet



| Festivaldag

ZAT
23
OKT

18:00 uur -  deuren
19:00 uur - Lara Rosseel Band
20:45 uur Toine Thys’ OVERSEAS ft. Harmen Fraanje
22:30 uur - Naima Joris 

Presentatie: Annick Ruyts

CC het SPOOR

TICKETS

VVK:  € 22
ADD: € 25
-26:    € 15
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Lara Rosseel Band

De Belgische bassiste Lara Rosseel brengt met haar 
achtkoppige band een speels repertoire dat je kan 
omschrijven als ‘ethnic acoustic Jazz’. Ze presenteert 
dansende melodieën met heerlijk verrassende ritmes, 
waarbij ze haast filmische jazz laat flirten met Afri-
kaanse traditionele roots. Rosseel werkte samen met 
o.a. Zap Mama en baste bij Chris Joris, Pierre Vaiana 
en Pierre Van Dormael. De bagage die ze doorheen de 
jaren opdeed, verwerkt ze in wonderlijke composities.

De Grote Vrouw verwijst naar de grootsheid van alle 
vrouwen en vrouwelijke dingen in dit universum, stelt 
deze tegelijkertijd in vraag en omarmt de twijfel in te-
derheid en positieve eerlijkheid.  Het debuutalbum 
werd erg enthousiast onthaald en kreeg alom lovende 
recensies.

Het is dan ook een prachtplaat waardoor we haar met 
deze bijzondere, uitgebreide bezetting absoluut een po-
dium wilden bieden.

ZAT
23
OKT

19:00 uur 
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CREDITS
 contrabas: Lara Rosseel 
 gitaar: Vitja Pauwels
 percussie: Angelo Moustapha 
 vibrafoon, marimba, percussie: Sep François
 trompet, flugel: Sam Vloemans 
 baritonsax: Joppe Bestevaar 
 fluit: Stefan Bracaval 
 trombone: Frederik Heirman 
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Toine Thys’ OVERSEAS feat. 
Harmen Fraanje

ZAT
23
OKT

20:45 uur

De Brusselse saxofonist en basklarinettist Toine Thys 
behoort al jaren tot de Belgische jazztop. 

Met zijn nieuwste band Overseas komt hij andermaal 
verrassend uit de hoek.  Toine Thys en de Egyptische 
oudspeler Ihab Radwan vormen de kern van dit vijftal 
waarin westerse jazz en Arabische muziek samenko-
men, maar ook de Braziliaanse ritmes van Ze Luis Nas-
cimento en de klassieke cello van Annemie Osbourne 
een belangrijke rol spelen.  Het verfijnde pianospel van 
Harmen Fraanje maakt deze kleurrijke samenstelling 
nog mooier waardoor de leden elkaar tot grote hoogten 
stuwen.

Hun verhalen en intonaties verschillen en het is net van 
dit onderscheid dat je kan genieten. Eenvoud en ernst, 
vreugde en verkenning: het ensemble brengt deze te-
genstellingen met verve. Als luisteraar kom je in een 
muzikale ruimte terecht die de integriteit van de arties-
ten respecteert, maar waarbinnen de smaak voor avon-
tuur en ontdekking essentieel blijft. 

CREDITS

 sopraansax, tenor, 
 basklarinet: Toine Thys 
 oud: Ihab Radwan 
 percussie: Ze Luis Nascimento 
 cello: Annemie Osborne 
 piano: Harmen Fraanje  



Naima Joris
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Een rouwproces bij het verlies van een dierbare levert 
niet zelden briljante kunst op. Toen Naima Joris een jaar 
geleden het verdriet over haar overleden zus van zich af 
probeerde te zingen in Belly Button vielen de recensen-
ten één voor één voor haar talent. De stem, intensiteit, 
warmte en compositie: alles zat goed. Ze is een artieste 
die haar diepste zelf naar boven durft te halen in haar 
nummers. Ze zingt hees, met een natuurlijke flow over 
een klassieke, jazzy achtergrond. Het is de taal van de 
grote ouden, van Billie, Ella en Nina. Naima Joris is een 
deken voor de ziel, voor wie troost zoekt in muziek en 
melancholie niet schuwt. ‘Saudade’ noemt ze het zelf. 

De debuut EP van Naima Joris zegt veel met weinig 
woorden. Vijf uitgepuurde songs teruggebracht tot de 
kern. Nummers die spaarzaam zijn met taal en geluid en 
die de stilte niet schuwen. Net daarom komen ze des 
te luider binnen. Ze ontdekte haar zangtalent pas vrij 
laat, rond haar zevenentwintigste. Naima Joris trad in 
duet op met haar vader Chris Joris. Ze zong als backing 
vocalist bij o.a. de folkpopband Isbells en Raymond van 
het Groenewoud. 

Afgelopen jaar maakte de wereld voor het eerst kennis 
met de aangrijpende muziek van Naima Joris zelf. Radio 
1 bestempelde haar als Belpopbelofte van 2021.

CREDITS

 zang, saxofoon, piano: Naima  
            Joris
 eufonium, trompet: Niels Van  
            Heertum
 gitaar: Vitja Pauwels 
 contrabas: Lara Rosseel 
 drums: Tijl Piryns  

ZAT
23
OKT

22:30 uur



| Meer Jazz
Thelonious (schoolvoorstelling)
Muzikanten van de het gerenommeerde jazztrio De 
Beren Gieren nemen je mee in de unieke muzikale we-
reld van de New Yorkse jazzheld Thelonious Monk. In 
een indrukwekkend videodecor met beelden van Nele 
Fack betrekken ze je bij Thelonious’ experimenteer-
drang en tonen je telkens weer nieuwe kantjes van deze 
boeiende muzikant. Benjamin Vandewalle zorgde voor 
een levendige regie en lokte de muzikanten mee in een 
hilarische choreografie. 

De even koppige als geniale Monk maakte muziek vol 
verrassende harmonieën en avontuurlijke ritmes. Spring 
mee op deze beboptrein met het “Genius of Modern 
Music” en kruip onder de huid van Thelonious. Bestem-
ming onbekend, maar een waanzinnige rit verzekerd!

JAZZCLASS: straffe (33) toeren

Vinyl. Het zwarte goud. 

De laatste jaren weer in opmars, al gaat het helaas vaak 
over versies die verbleken naast de originele uitgaven. 
Frederik Goossens, intussen al meer dan een half leven 
verwoed verzamelaar van jazzvinyl, laat je met STRAF-
FE (33) TOEREN proeven van pure magie. Hij plukt 
een selectie klassieke jazzalbums uit zijn persoonlijke 
collectie en voorziet ze van tekst en uitleg: waar komen 
ze vandaan? Wat was hun belang? Hoe passen ze in de 
carrières van de iconische jazzhelden? En waarom zou 
je er de dag van vandaag nog naar moeten luisteren? 

Kers op de taart is de uitmuntende analoge geluidsin-
stallatie die we gebruiken. Je krijgt de iconische platen 
te horen zoals je ze moet horen. De muziek spat uit de 
speakers alsof je er zelf bij was toen de muziek opgeno-
men werd. Je komt gegarandeerd oren te kort! 

DI
5
OKT

CC het SPOOR 

19:30 uur - 2,5 uur (excl. 
pauze)

TICKETS
€ 12
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Een productie van Zonzo Compagnie 
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Nick Bruneel  + Nathan Daems, Simon Leleux & Asad Qizilbash

Nick Bruneel (vernissage)

Nick Bruneel groeide op in Bavikhove en stu-
deerde aan de academies van Harelbeke, Me-
nen en Kortrijk. Zijn kunst (grafiek, maar de 
laatste jaren vooral schilderen en mixed-media) 
is niet verhalend, eerder onderzoekend. Hij laat 
zich leiden door het proces van het schilderen, 
eerder dan door het beoogde resultaat. In zijn 
gelaagde werken komt het ongecontroleerde 
en het 'doelloze spelplezier' in belangrijke mate 
om de hoek kijken. Improvisatie speelt daarbij 
een belangrijke rol.  Net zoals in jazz.  De eer-
ste jazzplaten leende hij trouwens uit de bib van 
Harelbeke.

Nick Bruneel laat zich voor deze tentoonstelling 
leiden door de nu al rijke ‘geschiedenis’ van De 
Jazzontspooring.  Als grote liefhebber zag hij 
dan ook zo goed als alle concerten.

DO
7
OKT

bibliotheek Harelbeke

20:00 uur

GRATIS

Nathan Daems, Simon Leleux & Asad Qizil-
bash (concert)

Nathan Daems kennen we onder meer van  
Black Flower en Ragini Trio. Hij zakt vanuit 
Brussel af met een nieuw trio, gestoeld op een 
gezamenlijke liefde voor Indische en Pakistaan-
se muziek.

Maestro Asad Qizilbash deelt genereus zijn 
kennis van Indische klassieke muziek en meer 
dansbare Pakistaanse volksmelodieën. In tegen-
stelling tot de traditiegetrouwe Indische bansu-
rifluit en tablas, worden ze nu vergezeld door de 
tenorsax van Daems en de doholla van Simon 
Leleux.

CREDITS

 tenor saxofoon: Nathan Daems 
 doholla: Simon Leleux 
 sarod: Asad Qizilbash 



LOD / Josse De Pauw & Kris Defoort Trio 
- A concert called landscape 
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DO
18

NOV

CC het SPOOR

20:00 uur

TICKETS
VVK:  € 19
ADD: € 22

-26:    € 7

In A concert called landscape werpt Josse De 
Pauw scherpe vragen op, maar tegelijkertijd 
geeft hij er een stem aan. Aan het Pajottenland, 
de vulkanen van Mexico en zelfs het heelal. 
Want ook daar bepaalt het stalletje van je groot-
vader je blik. In deze tijden van groter, sneller en 
sterker is je tijd nemen om te kijken haast een 
daad van rebellie. 

Na het succes van An Old Monk staan De Pauw 
en componist Kris Defoort opnieuw op het po-
dium. Samen met Lander Gyselinck en Nicolas 
Thys, met wie Defoort al jaren een muzikaal trio 
vormt, creëert hij een soundscape bij dat kijken. 
Landschap als een ingetogen jazzy ode aan het 
leven. 

CREDITS

 concept, regie & spel: Josse De Pauw
 muziek: Kris Defoort Trio (Kris Defoort,                  
            Nicolas Thys & Lander Gyselinck)
 scenografie: Anne Marcq
 assistent scenografie: Esther Denis
 geluid: Brecht Beuselinck, Victor Hidalgo
 licht: Jannes Dierynck
 uitvoering decor: Jani Affar
 kostuums: Lieve Pyoo
 Franse vertaling: Anne Vanderscheuren
 productieleiding: Kristel Deweerdt
 productie: LOD Muziektheater
 spreiding: Frans Brood Productions
 coproductie: deSingel Antwerpen, Le   
 Manège Maubeuge
 met de steun van: het atelier van Théâtre   
            National, de Taks Shelter maatregel van de   
 Belgische Federale Overheid 
 tax shelter partner: Flanders Taks Shelter
 met dank aan: dienst Cultuur Gent, Stad   
 Gent
 foto: Kurt Vander Elst

Ons eerste landschap hoeft niet noodzakelijk 
een kale berg, de weidse zee of bossen in uit-
bundig groen te zijn. Evengoed is het de zolder 
bij oma, een hoekje van de tuin of het stalletje 
van je grootvader. En misschien wordt dat eer-
ste landschap wel voor eens en voor altijd het 
raamwerk van onze blik. 


