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er mag weer
geblazen worden
Jazz in Thals 2022
Op pinksterzondag zal ook dit jaar weer een gezellige drukte heersen rondom de
Grote Markt van Herentals.
De zesde editie van Jazz in Thals belooft immers ook nu weer een succes te
worden. Met gratis toegang en een affiche waarop de top van de Belgische
jazzscene terug te vinden is, moet dit zeker lukken.
Het streefdoel is nog steeds de jazzmuziek tot bij een groot publiek te brengen.
Jazz in Thals wil mensen warm maken voor de diversiteit en de rijkdom van jazz.
Iedereen is nu alvast van harte welkom op zondag 05 juni voor een avond gratis
jazzmuziek tijdens Jazz in Thals 2022.

Programma
Jazz in Thals vindt plaats op en rond de Grote Markt in Herentals.
Op 8 locaties spelen evenveel groepen 3 à 4 sets tussen 21u en 01u.
Het openingsconcert start echter om 19u45 en duurt 75 min.
Tijdens het festival kan men op de Grote Markt ook terecht voor een lekkere hap.
1. Jos Moons Little Big Band
(openingsconcert)
2. Anthony Claeys Quartet
3. Trio Verbist, Baars, Lagatie
4. Blue Trippin Trio + Patrick Deltenre
5. Kristo
6. Franklin.
7. Eliott Knuets Quartet
8. Louis Armstrong Celebration band
9. Viking Trio

∧ Hotel Karmel (kapel)
∧ Hotel Karmel (tuinzaal)
∧ Hotel De Zalm
∧ Café Druyts
∧ Café De Human
∧ Café Theater (café)
∧ Cafe Theater (benedenzaal)
∧ Cafe Brigand
∧ Cafe Bar Bier

1. Hotel Karmel

(openingsconcert: 19u45)

Jos Moons Little Big Band

Opgelet: reservatie naadzakelijk via www. jazzinthals.be/tickets

Foto : Patrick Van Vlerken

Jos Moons heeft met zijn flügelhorn gespeeld van Amerika over Estland tot
Rusland. Hij stond aan de zijde van grote namen als Clark Terry, Deborah Brown,
Slide Hampton, Judy Niemack, John Ruocco, Fay Claassen, Dusko Goykovich,
Denise Jannah, Scott Hamilton, Gary Smulyan, Don Menza, Benny Bailey en vele
anderen.
Zijn nieuwste groep is echter geen bigband, maar een nonet. Drie generaties
getalenteerde muzikanten duiken in de West Coast muziek, lekker ‘old school’
dus. Ze brengen een programma met muziek van saxofonist Art Pepper en
zangeres Ella Fitzgerald op arrangementen van Marty Paich, speciaal voor deze
bezetting gemaakt.
JM Little Big Band ademt nostalgie naar de jaren ‘50 uit.
Geen stevige bigbandsound, maar toegankelijke gesofisticeerde jazz.
•
•
•
•
•

Jos Moons (flügelhorn)
Rob Banken (altsax)
Jos Machtel (contrabas)
Luc Corten (trompet)
Lennert Baerts (tenorsax)

•
•
•
•
•

Raf Hendrickx (gitaar)
Glen Goovaerts (trombone)
Tom Van Dyck (baritonsax)
Jelle Van Giel (drums)
Els Artois (zang)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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2. Hotel Karmel (tuinzaal)

Anthony Claeys
Quartet
Anthony Claeys Quartet speelt originele moderne jazzcomposities en toert en
speelt op verschillende clubs en festivals.
Van energieke grooves en swingende blues tot dromerige ballads: krachtige
melodieën en diepzinnige ritmes die de ruimte tussen compositie en improvisatie
verkennen.
•
•
•
•

Foto: Karolina Maruszak

Anthony Claeys (gitaar)
Bart Borremans (sax)
Fre Madou (contrabas)
Tom Lambrecht (drums)

3. café De Zalm

Trio Verbist, Baars, Lagatie
Milan Verbist, Tristan Baars en Arne Lagatie leerden elkaar kennen aan het
Koninklijk Conservatorium Antwerpen in 2020. Het repertoire bestaat uit zowel
eigen werk van alle bandleden als bestaande composities van onder andere Bill
Evans, Kenny Wheeler, Keith Jarrett…
De nadruk van de band ligt op het samenspel waarin er zowel aandacht is voor
groove, swing en improvisatie maar steeds met erg veel aandacht voor melodie
en ruimte.
• Milan Verbist (piano)
• Tristan Baars (contrabas)
• Arne Lagatie (drums)

OPT!FISK
b o e k h o u d i n g & fi s c a l i t e i t

Schaeken & Vanhencxthoven
geassocieerde notarissen

uit sympathie

A FASHION WAY OF LIFE
Bovenrij 14-16 | 2200 Herentals
www.carre-mode.be

4. Café Druyts

Blue Trippin’ Trio
+ Patrick Deltenre
Blue Trippin’ Trio laat zich enerzijds inspireren door de Hammond trio’s van de
jaren ’50 en ’60, anderzijds differentiëren ze zich door de aard van de bezetting
en repertoire keuze.
Verwacht je aan een repertoire van jazz, blues, ballads en popsongs.
Doorleefd gebracht in eigenzinnige arrangementen, doorspekt met swing,
groove, funk en met een scheutje Lou Rawls en Tom Jones.

•
•
•
•

Sam Stuyck (vocals)
Dirk Van der Linden (hammond)
Erik Rits (drums)
Patrick Deltenre (gitaar)

5. Club Human

Kristo
Kristof Deruytter, zoon van legendarisch saxofonist en sessiemuzikant Frank
Deruytter, is voor velen geen onbekende meer.
Na een klassieke muziekopleiding in zijn jeugd en verschillende bands in zijn
tienerjaren, was hij de laatste tijd actief als zanger-gitarist bij het pop-funktrio
Savoir-Vivre en bracht hij twee ep’s en een handvol singles uit.
Daarnaast deed hij ook een aantal gastoptredens bij de zestienkoppige Big Band
OTO Machine. Momenteel werkt hij zijn studies af op de Codarts Hogeschool
voor Kunsten in Rotterdam en blijft hij zoeken naar een eigen muzikale
identiteit. Hij schreef een hele hoop nieuwe nummers en dook de studio in.
Live wordt Kristo bijgestaan door Erik Rademakers op bas (Selah Sue, OTO
Machine) en Wout Helsen op drums (Jaouad, EigenZweetStinkt).
• Kristo (gitaar & zang)
• Erik Rademakers (bas)
• Wout Helsen (drums)

Grote Markt 39 - 2200 Herentals - www.hotelkarmel.be

2.0
Herenkleding
BEGIJNENSTRAAT 5 - 2200 HERENTALS

6. Café ‘t Theater

Franklin. - Ode to Aretha
FRANKLIN. viert de memorabele Queen of Soul. Drie onstuimige vrouwenstemmen en een aantal bezielde topmuzikanten brengen ode aan het epische
oeuvre van Aretha Franklin.
De uitkomst is een show om van te smullen vol gospel, blues en soul.

•
•
•
•
•

Dunja Mees (vocals)
Emilie Leysen (vocals)
Sarah Devos (vocals)
Luc Canters (gitaar)
Niels Verheest (toetsen)

Spectrum-AV
Atealaan 9 - 2270 Herenthout
Kristof Mertens
T. +32 473 85 57 41
showroom@spectrum-av.be
www.spectrum-av.be

Spectrum-AV.be

Geluid en licht
tegen de beste prijs,
service inbegrepen!

Licht
Geluid
Podia

Verkoop
Verhuur

www.paletco.be - Atealaan 73 - 2200 Herentals - 014 28 30 30

7. Café ‘t Theater (benedenzaal)

Eliott Knuets 4tet
Eliott Knuets is een jonge (18-jarige) Belgische gitarist die op 6-jarige leeftijd
gitaar begon te spelen. Aanvankelijk ondergedompeld in de muzikale wereld van
de rock, ontwikkelde hij al snel een passie voor jazz.
In januari 2021, toen hij 17 was, nam hij zijn eerste album op ‘Introducing Eliott
Knuets’, het allereerste project als leider van zijn quartet. Op sommige nummers
van het album vinden we gasten als Stéphane Guillaume op tenorsax, sopraan,
altfluit en Peter Hertmans op gitaar.
Het project bevat alleen eigen composities, exclusief door hemzelf geschreven.
De invloeden van deze composities komen van de grote meesters van de jazz
zoals Miles Davis, John Coltrane … maar ook van modernere artiesten zoals
Aaron Parks, Mike Moreno, Kurt Rosenwinkel …
• Eliott Knuets (gitaar)
• Olivier Collette (piano),
• Sam Gerstmans (contrabas)
• Daniel Jonkers (drums)

Baskwadder bieren
all tools for the diamond industry

PERGAMENE

raamdecoratie -zonwering - textiel
vloerbekleding - behand - schilderwerken
Belgielaan 8, 2200 Herentals • www.pergamene.be

VAN V
ECCEL
POEL

Kerkstraat 3
2200 Herentals

mze.be
/mzeherentals

8. Café Brigand

Louis Armstrong
Celebration Band

Foto: Nico Brons

Trompettist & zanger Michael Varekamp is tien jaar als ‘ie een plaat vindt in de
platenkast van zijn vader: The Townhall Concert van Louis Armstrong. Hij zet ‘em
op en is direct verkocht. Hij kan alleen maar denken ‘dat wil ik ook!’.
Tien jaar later reist hij de wereld rond als jazztrompettist en Louis Armstrong
kenner. Hij maakt vijf jaar deel uit van de Dutch Swing College Band, krijgt de
Kobe Award in Japan, speelt in Jazz at Lincoln Center, is special guest in de
band van Kenny Ball en treedt op in een New Orleans programma samen met
Branford Marsalis.
Als hij - nog eens tien jaar later - een pelgrimstocht naar het huis van Louis
in New York City maakt en op de trompetten van Louis mag spelen raakt hij
opnieuw geïnspireerd. Samen met pianist Harry Kanters besluit hij een band
op te richten die de muziek van Louis klassiek benadert: The Louis Armstrong
Celebration Band. Deze band speelt in de klassieke all star bezetting van Louis
en legt zich toe op het repertoire dat Uncle Satchmo speelde.
Het publiek wordt door dit unieke All Star gezelschap meegenomen op een reis
door de tijd dat de jazz steevast een feestje was. De muziek leeft en swingt
What a Wonderful World!
•
•
•
•
•

Michael Varekamp (trompet, vocals)
Harry Kanters (piano)
Peter Verhas (clarinet/sax)
Harry Emmery (contrabas)
Erik Kooger (drums)

1250m2 CULINAIRE INSPIRATIE
IEDEREEN
WELKOM
1250m² CULINAIRE
INSPIRATIE
- IEDEREEN WELKOM
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www.kempennieuws.be

ATEALAAN
HERENTALS
ATEALAAN12A
12A - 2200
2200 HERENTALS
T.
014 014/21
21 23 45
- -SHOPHERENTALS@AGORACULINAIR.BE
SHOPHERENTALS@AGORACULINAIR.BE
TEL.:
23 45

Garage Van Rillaer

Wijnbar Vinterra

Servaas Daemsstraat 126,
2200 Herentals (Noorderwijk)
T. 014 21 22 17

Bovenrij 53/1 - 2200 Herentals
www.vinterra.be

Drankenhandel Verreydt
Ring 79 - 2200 Noorderwijk
info@drankenhandelverreydt.be
Tel. 014 26 38 71

Kantoor
Verrezen
VAN ONDERNEMER TOT ONDERNEMER

KANTOOR VERREZEN HERENTALS

0476 94 62 19
INFO@KURTVANGANSEN.BE - WWW.KURTVANGANSEN.BE

Hofkwartier 28
2200 Herentals
T. 014 28 51 90

9. Café BarBier

Viking Trio
Er was ooit een Viking die besloot zijn strijdbijl aan de muur te hangen en wat
meer vredelievende hobby’s te zoeken. Hij verhuisde van Stockholm naar België
om te zien of hij daar de locale bevolking kon verblijden met zijn muziek. David
Demuynck (hij veranderde zijn achternaam van Ragnarok om meer te kunnen
integreren) zocht de hulp van een Kelt op bas, Rob Vanspauwen en een Romein
op drums, David La Mela. Samen ontstond het Viking Trio!
Het Viking Trio is speelt voornamelijk composities van David Demuynck.
Geïnspireerd door zijn Zweedse achtergrond, maar ook door invloeden van over
de hele wereld, spelen ze muziek die je kan beschrijven als een combinatie
van rock, jazz en wereldmuziek. De stukken hebben soms een zeer filmische
eigenschap, soms scheuren ze alsof ze op Werchter staan, soms zit er een
ingetogen ballade in, soms een chille reggae. Zeer toegankelijke frisse muziek!
• David Demuynck (Fender Rhodes, effecten en synths)
• Rob Vanspauwen (bass)
• David La Mela (drums).

