THE SAINT-MICHAEL’S BIG BAND

UITNODIGING
CONCERT 11.03.2018

Beste muziekliefhebber,

In 2018 blaast The Saint-Michael’s Big Band uit Sint-Laureins 30 kaarsjes
uit en dat moet uiteraard op gepaste wijze worden gevierd. Ze trappen
dit feestjaar alvast in stijl af met een ongetwijfeld memorabel concert. Op
zondag 11 maart 2018 delen zij samen met niemand minder dan Bert
Joris het podium van CC De Herbakker in Eeklo. Ze brengen niet alleen
het veel geprezen repertoire van deze wereldvermaarde Belgische
trompettist en componist. Als klap op de vuurpijl vergezelt de maestro
zelf het gezelschap als gastsolist. Na 30 jaar schrijft de bigband pas echt
geschiedenis!

INFO
THE SAINT-MICHAEL’S BIG BAND
UIT SINT-LAUREINS
O.L.V. RAF MINTEN
FEATURING BERT JORIS
ZONDAG 11 MAART 2018
OM 20:00 UUR
CC DE HERBAKKER
PASTOOR DE NEVESTRAAT 10
EEKLO

U bent van harte uitgenodigd op dit unieke concert. Via
www.saintmichaels.be kan u online uw tickets kopen. Alle bijkomende
info vindt u alvast hiernaast en op de keerzijde.

TICKETS ONLINE
(+ 1€ ADMINISTRATIEKOSTEN)
14 €
VIA
WWW.SAINTMICHAELS.BE

Wij kijken er alvast naar uit en hopen u te mogen verwelkomen op deze
niet te missen avond.

BIJKOMENDE INFO?
INFO@SAINTMICHAELS.BE
GSM : 0486.90.13.78

Met muzikale groeten,
The Saint-Michael’s Big Band
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BER T JO R IS
Geboren in 1957 in Antwerpen, groeide Bert Joris op binnen een
muzikale familie. Reeds op jonge leeftijd leerde hij muziek spelen.
Aanvankelijk startte hij met klassieke viool, piano en contrabas. Op de
leeftijd van 14 ontdekt hij de trompet. Aan het Koninklijk Vlaams
Conservatorium te Antwerpen geniet hij uiteindelijk een klassieke
opleiding, maar intussen is ook zijn interesse voor Jazz sterk gegroeid.
In 1978 vervoegt hij het jazzorkest van de toenmalige BRT. Hij gaat er niet
alleen aan de slag als trompettist maar ook als componist en arrangeur
levert hij zijn bijdrage. Sindsdien is hij een veel gevraagde internationale
gast bij tal van orkesten en muzikale grootheden. Michel Herr European
Quintet, Philippe Aerts quartet, Amsterdam Jazz5tet, Jesse Van Ruller,
Marc Moulin en Toots Tielemans. Het zijn maar enkele namen uit de
lange lijst van grote talenten waar hij mee samenwerkte.
Ook vandaag nog is hij bijzonder actief, zowel als solist, componist en
docent. Hij blijft een graag geziene gast op tal van podia en toert in
binnen- en buitenland. Onder meer met zijn eigen kwartet, en met de
Belgische jazzgitarist Philip Catherine. The Saint-Michael’s Big Band
raakte echter het meest gefascineerd door zijn regelmatige en
succesvolle samenwerkingen met het Brussel Jazz Orchestra, voor wie hij
tal van pareltjes componeerde. Het is uit dat repertoire dat The SaintMichael’s Big Band een mooie selectie maakte. Op 11 maart 2018 stelt ze
die, samen met de grootmeester zelf, met veel trots aan u voor.
www.bertjoris.com

THE S AIN T -MICHAEL’ S BIG BAND
Uit de teloorgegane lokale fanfare De Sint-Michielskring van het OostVlaamse polderdorpje Sint-Laureins ontstond 30 jaar geleden The SaintMichael’s Big Band. Intussen wist dit veelzijdige orkest zich aan de
poldergrond te onttrekken en tot ver buiten het Meetjesland een stevige
reputatie op te bouwen. Een graag geziene muzikale gast die op tal van
uiteenlopende evenementen zowel met nostalgisch als modern
bigbandrepertoire de juiste toon weet te zetten.
Maar bovenal een hechte groep vrienden met een gemeenschappelijke
liefde voor onvervalste bigbandmuziek.
www.saintmichaels.be
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