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Zaterdag 25 mei 2019

Meer Jazz organiseert op zaterdag 25 mei 2019 een speciale Masterclass saxofoon voor amateurmuzikanten en semi-professionals.

Waar en wanneer
De masterclass vindt plaats op zaterdag 25 mei 2019 van 12.30 tot 14.00 uur in de Jan Gras Foyer in Het
Cultuurgebouw te Hoofddorp als onderdeel van het TAKE OFF Music Event 2019.
De masterclass inhoudelijk
Paul staat stil bij de discipline van het bigbandspel maar kan ook veel vertellen over het werken met
kleinere jazzbands. Hierbij is sound, timing, frasering en zuiverheid essentieel. Hele saxofoonsecties
van bigbands kunnen zich ook opgeven maar er zal ook ruimte zijn voor individuele aandacht. Stel je
eigen vragen en grijp deze kans om nader kennis te maken.
Hoe u zich op kunt geven
Deze workshop is voor amateurmuzikanten en semi-professionals vanaf 14 jaar. Er is plek voor
maximaal 10 actieve deelnemers. Alle soorten saxen zijn welkom. De masterclass is gratis voor
publiek (passieve deelnemers) toegankelijk. Er wordt een bijdrage van € 5,- gevraagd actieve per
deelnemer. Van te voren aanmelden is noodzakelijk en kan via info@meerjazz.nl.

Over Paul van der Feen
Paul van der Feen wordt algemeen beschouwd als een van Nederlands toonaangevende
saxofonisten.
Sinds 2005 is Paul een van de solisten van het Metropole Orkest waarmee hij, onder leiding van Vince
Mendoza speelde met wereldsterren als Chaka Khan, Herbie Hancock, Elvis Costello, Gregory Porter,
Hank Jones, Bob Brookmeyer, Al Jarreau en John Scofield, resulterend in meerdere met een Grammy
Award bekroonde opnamen.
Paul was een prijswinnaar op de prestigieuze White Foundation World Saxophone Competition in
2004 waarna hij speelde met een aantal gerenommeerde formaties uit binnen en buitenland
waaronder het Jazz Orchestra van het Concertgebouw. Ook (co)initieerde hij verschillende
projecten zoals de band Odyssee, Inception met Alex Sipiagin en vormde hij zijn eigen jazzkwartet
waarmee hij twee Deloitte Jazz Award nominaties in de wacht sleepte.
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