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Het Lier Jazz Festival, sinds 2010 georganiseerd door de afdeling Pop/Jazz van de SAMWD Lier, 
staat voor plezier in jazz, met een mix van jong én oud talent, professionele én amateur musici, 
traditionele én experimentele jazz, big bands én intieme duo’s, groovy blues én avant-garde 
formaties, nationale vedetten én eigen leerlingen. Geen enkel jazzfestival doet ons dat na!
Slagen we er voor de zevende keer in om, samen met het Sint-Ursula-instituut, de Technische 
School Mechelen, het Liers Cultuurcentrum, Stad Lier en onze sponsors een boeiend Lier Jazz 
Festival op het podium te brengen?

Elk editie zijn we een tree hoger op de toonladder geklommen. In 2016 hebben we het eind 
van deze ladder bereikt en genieten we van de nieuwe horizon. We nodigen u uit om samen 
met onze jazzmusici de wondere symbiose van jazz en wereldmuziek te verkennen, met nieuwe 
ritmes, nieuwe klanken en nieuwe instrumenten, waaronder luit en sitar. 

Geniet van INDIO LOURO, gevederd door de lichtheid van bossa nova, de sensualiteit van 
flamenco en de intensiteit van Afrika. Onderga het SAMYAMA TRANCE ORCHESTRA, waar het 
soberheid van Miles Davis de muziek van Ravi Shankar en de Mali Blues ontmoet. Maar maak 
ook kleppers mee als DIP&DIVE, BIGBANDLIER (met Kerry Moffit als gastsolist), het opnieuw 
complete NATO JAZZ ORCHESTRA…  en zeven andere jazzwonderen!

Welnu, het Lier Jazz Festival 2016 kan met zo’n horizon niet anders dan slagen! Reserveer 
daarom uw kaarten tijdig en vergeet niet… de volgende dag mag u uitslapen!
Erwin Scheltjens en Geert Hendrix, directeuren SAMWD Lier.

BIG BAND CONSERVATORIUM MECHELEN O.L.V. DREE PEREMANS

De leerlingen van het Conservatorium van Mechelen zorgen voor een 
aangename set met de Bigband onder leiding van Dree Peremans. Het repertoire bestaat uit 
traditionele Bigband muziek van o.a. Sammy Nestico, Miles Davis, Quincy Jones, Bert Joris 
en vele anderen. Dat belooft een spetterende set met de Big Band van het Conservatorium 
Mechelen.

DUVEL STAGE UNIT BIG BAND STAGE (Jezuïetenkerk) 

BIGBANDLIER FEAT. KERRY MOFFIT
Al jaren is BigBandLier de gastheer van het Lier Jazz Festival. Het grootste ensemble van de Pop/Jazz-afdeling heeft al meer dan honderdvijfig concerten gegeven in België, maar ook in 
omringende landen als Engeland, Schotland, Duitsland…Deze avond staat BBL, dé Bigband van de Lierse muziekacademie, klaar met een origineel repertoire dat gaat van jazz tot pop 
tot de Franse chanson! Met gepassioneerde leerlingen, bandleider Han Flintrop, vocalisten Lorraine Cuyves en Lois De Souter én gastartiest Kerry Moffit (artist in residence LJF 2012) 
zorgt BBL weer voor een spetterende avond! Het dak van de Jezuïetenkerk gaat er ieder jaar af en ook dit jaar blijft het niet gespaard. It’s oh so quiet, maar niet met BigBandLier!

NATO JAZZ ORCHESTRA

De NATO Jazz Orchestra (NJO) is het grootste ensemble van the SHAPE international 
Band. Ze waren al meerdere malen te gast op het Lier Jazz Festival en daarom is het 
met veel plezier ze opnieuw te mogen verwelkomen. Het is een klassieke bigband met 
een divers repertoire met o.a. een selectie arrangementen van Count Basie, Glenn Miller 
en de oude standards van hedendaagse componisten als Chick Corea en Joe Zawinul. 
Deze fameuze bigband speelde al doorheen Europa en Noord- Afrika waar ze duidelijk 
een indruk hebben achtergelaten. Dit jaar spelen ze op het podium van het Lier Jazz 
Festival met 13 ervaren, getalenteerde en enthousiaste muzikanten. De band werd al 
verwelkomd op het Montreux Jazz Festival, the North Sea Jazz Festival, Leiden Blues & 
Jazz Week, the Brussels Jazz Marathon, Aix Jazz Festival, JaazKaar in Estonia, Cork Jazz 
Festival en het Bansko Jazz Festival. Een Bigband die u zeker aan het werk moet zien!

‘NEW HORIZONS’
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F,B & I + 
STEVEN DELLANOY

INDíO LOURO

GROOVE MUSIC JAZZ CHAPEL
(Zwartzusterskapel)

JAZZ BAR MUZA
(Bar Muza)

De internationale band  F,B & I is een trio bestaande uit pianist Nicola Andrioli (Italië), 
bassist Hendrik Vanattenhoven (België) en drummer Renaud Person B (Frankrijk). De 
groep werd opgericht in Brussel in 2009. Dit trio brengt een origineel repertoire, 
state-of-the-art jazz, waar vrijheid en traditie centraal staan zonder enige beperking. 
F,B & I hebben een special guest Steven Delannoy de saxofonist 
van de Renaud Person’s’s band. Hij bracht recentelijk al een album uit op el negocito 
records. Houdt je van traditionele jazz met invloeden uit de 21ste eeuw? Dan is F,B 
& I een band om te ontdekken!

EGOR DOUBAY 
AMSTERDAM QUARTET

DIP & DRIVE

Egor Doubay is een oud-leerling van de SAMWDLier. Zijn muzikale loopbaan bracht 
hem tot in het Conservatorium van Amsterdam waar dan ook het Egor Doubay 
Amsterdam Quartet is ontstaan. Het is een internationale band die bestaat uit: Egor 
Doubay (tenorsax) uit België, Toon Verheyen (drums) uit Finland, Kimon Karoutzos 
(bass) uit Griekenland en Daan Demeyer (piano) uit België.
Met hun variërend repertoire van enkele hard-bop stukken tot modernere stukken 
en eigen composities weten ze het publiek muzikaal te verwennen. Ondanks de vele 
individuele projecten in zowel binnen als buitenland heeft de groep tijd gevonden 
voor een tour in België (7-13 november)! Dit jaar zijn ze samen te zien op de avond 
van het Lier Jazz Festival! 

Al meerdere jaren zijn ze te gast op het Lier Jazz Festival. Elk jaar trakteren ze het 
publiek op energieke swingmuziek. Dit swing-orkest kan je maar op één manier 
doorstaan: “Take your chance and dance with DIP AND DIVE ON THE MESS O’ 
JIVE!” Seppe Verbist (gitaar), Floris De Smet (baritonsax) , Dimitri Elst (altsax), Anton 
Truyens (tenorsax), Koen De Cuyper (gitaar), Bert De Smet (vocalist/melodica), Bram 
Van Oosterwyck (contrabas) en Tom Spruyt (drums) zorgen ook dit jaar voor een 
swingende set!

Indio Louro, ook wel “Blond indiaan” is een duo dat bestaat uit gitarist/oedspeler 
Peter Verhelst en Antwerpse singersongwriter Nel Ponsaers. Met een enkele stem 
en een gitaar brengen ze een wondermooie mix van Braziliaanse, Afrikaanse en 
ook wel flamenco getinte nummers. Nel Ponsaers (The Golden Glows) woonde 
enkele jaren in het mooie Brazilië en van daar tot in Spanje ging ze telkens opzoek 
naar nieuwe geluiden. Ze zong al lang Bossa en was op zoek naar iets nieuws. 
Nel Ponsaers heeft een goede kennis van de Portugese taal en dat is ook te horen 
in haar eigen geschreven nummers. Haar reizen naar Brazilië zorgden voor een 
onderdompeling in de taal en muziek van het land. De muziekwereld is klein en zo 
kwam ze Peter Verhelst (Luz de Luna, La Bella Addormentata, CRITERIUM3) tegen 
die meteen meesprong in haar verhaal. Ze hadden nog nooit samengewerkt, maar 
het klikte meteen en dat is heel fijn en zeldzaam. “Blonde Indiaan” (Indio Louro) 
is tevens ook de titel van een enkel Vlaams nummer, tussen alle Portugese, op het 
debuutalbum ‘Deixa Me Chorar’(laat me huilen). Voor dit album rekende Indio Louro 
op de bijdragen van Yves Peeters, Jutta Troch (B.O.X., Dez Mona) en Michaël Brijs 
(The Valerie Solanas). Alles wat Indio Louro wil vertellen met hun muziek is terug te 
vinden in dit ene nummer.  Het album Deixa-me Chorar wordt heel positief ontvangen 
door het publiek, de radio en de 
pers. Momenteel is de groep 
bezig met nieuw materiaal en 
wanneer de tijd komt zal er ook 
een 2de plaat gemaakt worden. 
Indio Louro is nog te zien in de 
Kobalt, de oude pastorij en het 
cultuurcafé in Deurne. Maar, op  
donderdagavond 10 november 
sleept Indio Louro je mee naar 
een hele andere wereld op het 
Lier Jazz Festival. Maakt je klaar 
voor de magische klanken van 
Indio Louro!

“Quando ela dança seu movimento e mais graciosa assim”
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REBEKKA VAN BOCKSTAL QUARTET

GRONDSTOK

INGRID’S ANGELS

ARNO GOOSSENS QUINTET

BALLETZAAL
(TSM pop/jazz studio)

AUDITIEZAAL
(Jazz notes friends podium)

SAMWD7TET JELLE VAN GIEL GROUP

Elk jaar zijn er wel leerlingen die hun muzikale 
carrière verderzetten aan de Belgische 
conservatoria. Het SAMWD Young Talent Septet 
is een ensemble met veelbelovend talent dat elk 
jaar laat zien wat de toe- komst in huis heeft. 
Deze leerschool van verschillende LJF-artiesten 
werd opgericht door Jef Neve en opgevolgd door 
Peter Kox. Ondertussen is het SAMWDYT7TET 
onder leiding van Roeland Van Noten. De 
afgelopen jaren is het ensemble uitgegroeid 
tot een jazzformatie die zich zonder blozen 
met groepen op andere LJF-podia kan meten. 
Een fris en modern repertoire, van ontroerend tot extatisch, met soms gewaagde 
arrangementen gebracht door jonge (en minder jonge) talenten.

De 29-jarige drummer Jelle 
Van Giel heeft jarenlang 
gewerkt aan het album 
Songs For Everyone. Voor 
zijn composities haalde hij 
inspiratie uit reizen naar 
onder meer  Zuid-Afrika. Die 
invloeden zijn dan ook terug 
te vinden in zijn nummers. 
Het magische en lyrische 
samenspel tussen pianist 
Bram Weijters (gastartiest 
LJF 2015) en de blazerssectie:  op tenorsax hoor je Bart Borremans, op altsax Tom 
Bourgeois en op trompet Carlo Nardozza, samen met gitarist Tim Finoulst en bassist 
Janos Bruneel zorgt voor het wondermooie album Songs For Everyone. 
De arrangementen zijn fijn, niet complex, maar toch met genoeg ruimte om de 
muzikanten hun ding te laten doen. 
Jelle Van Giel speelde op jonge leeftijd al bij de Freddy Sunder Big Band. Hij behaalde 
aan het conservatorium van Brussel een bachelor-diploma bij Kris Defoort en volgde 
nadien ook compositielessen bij Bert Joris. Dat is dan ook te horen op het album 
Songs For Everyone. Iedereen die houdt van lyrische en melodische jazz kan deze 
fantastische groep verwelkomen op het Lier Jazz Festival 2016!

Het Rebekka Van Bockstal Quartet brengt 
composities van Rebekka die geïnspireerd zijn door 
hedendaagse jazzartiesten als Gilad Helseman, 
Mark Turner, Wayne Shorter… Rebekka Van 
Bockstal is geen onbekende. Als 8- jarige begon 
ze haar muzikale carrière aan de SAMWDLier. Als 
15-jarige kreeg ze een passie voor jazzmuziek die 
tot vandaag nog steeds duidelijk aanwezig is. In 
2012 begon ze haar opleiding aan de jazzafdeling 
van het Gentse Conservatorium. Daarna zette ze 
haar studie verder op het Koninklijk Conservatorium 
van Brussel waar ze momenteel haar Master in de 
uitvoerende muziek (jazz) volgt. Het RVB Quartet streeft naar een connectie met 
elkaar maar ook met het publiek. Dit doen ze door een combinatie van schoonheid 
en interactie centraal te zetten.

Grondstok is zeker een naam om te 
onthouden. Het is een geheel nieuwe 
band die bestaat uit Eline Flintrop 
(Vocals/ piano), Nathalie Flintrop (Cello), 
Wolfgang De Backer (Bas) en Thomas 
Vandenabeele (Drums). Ze waren al te 
zien op het kunstfestival Broeiaard en 
ze lieten ook van zich horen op Lier 
Centraal. Dit jaar verwelkomen we dit 
jong talent op het Lier Jazz Festival!

De leerlingen van de SAMWD Pop/Jazz-
zangklas van Ingrid Weetjens, dit jaar 
begeleid door Jan Borré en Lennart Van 
Praet en Roeland Van Noten, zorgen elk 
jaar voor een gevarieerd programma. Ook 
dit jaar zullen de muzikale tonen weer te 
horen zijn met The New Jazztrio’s. Ingrid’s 
Angels zorgt voor de
intieme akoestische klank van het 
traditionele jazztrio, maar in een modern 
jasje. De stem staat centraal binnen 
de trio’s en leert inspelen op andere muzikanten. Oude jazzstandards maar ook 
hedendaagse muziek en heel veel ruimte voor improvisatie!

Het Arno Goosssens Quintet 
is een veelbelovende 
Antwerpse groep die 
ontstaan is uit enkele 
concerten in het 
legendarische Jazzcafé 
De Muze. Het quintet 
bestaande uit: Nicolas 
Mortelmans (sitar), Arno 
Goossens (gitaar), Pedro 
Pozos (viool), Ralph Hermans 
(bas) en Alfredo Bravo 
(drums). Met hun unieke 
ervaring zorgen ze voor een 
nieuwe beleving van het 
genre ‘Psychedelic Oriental 
Jazzrock’. Vol energie spelen 
ze de pannen van het dak 
en dat gaat 10 november 
niet anders zijn!


