Bigband Cue met Koperguod
op podium ‘de Stolp’

De gerenommeerde Friese jazzformatie Bigband Cue presenteert op
zondagmiddag 26 april een swingend voorjaarsconcert in Sport-Restaurant ‘De
Stolp’ in Sneek (Smidsstraat 6). Bigband Cue treedt dan op met koperensemble
Koperguod. De formaties hebben tal van overeenkomsten, zoals bijvoorbeeld
het feit dat ze uit de Zuidwesthoek van Friesland komen en dat ze allebei
behoorlijk aan de weg timmeren. Dat doen ze echter in een heel verschillende
stijl... Het concert begint om 15.00 uur. De entree bedraagt € 7,50 (kinderen tot
12 jaar gratis), kaartverkoop aan de zaal.

Bigband Cue

Bigband Cue staat altijd garant voor optredens waar de vonken vanaf vliegen. Voor dit
optreden heeft de gerenommeerde Friese bigband een aantal nummers van de fameuze
en tegendraadse Amerikaanse bassist Charles Mingus op het programma staan.
Daarnaast speelt de band stevige funky nummers als ‘Two seconds to midnight’ van Alan
Baylock en ‘Superstition’ van Stevie Wonder.
Uiteraard is ook zangeres Jannie Brandsma van de partij. Schijnbaar moeiteloos kruipt zij
in de huid van Frank Sinatra met ‘The lady is a tramp’. Of luister naar haar prachtige
vertolking van nummers als ‘Somewhere’ uit de West side story van Leonard Bernstein
en het bekende ‘Orange colored sky’.

Ensemble Koperguod

De enthousiaste muzikanten van Koperguod spelen inmiddels alweer vijf jaar samen. Het
ensemble is qua formatie vergelijkbaar met het bekende ‘London Brass’. De
standaardbezetting van vier trompetten, vier trombones, hoorn en bastuba is uitgebreid
met een flügelhorn en percussie. De muzikale leiding is in de vertrouwde handen van
Andries Kramer. Het genre dat Koperguod brengt, loopt uiteen van klassieke muziek tot
traditionals en populaire muziek. Uiteraard spelen ze ook oorspronkelijk voor deze
bezetting gecomponeerde werken.
Voor het concert in ‘de Stolp’ op 26 april is een gevarieerd programma samengesteld met
muziek uit diverse stijlperiodes en genres. Zo speelt Koperguod onder andere
composities van William Byrd, Maurice Ravel, en Manuel de Falla. Op het programma
staan ook de humorvolle arrangementen van Mnozill Brass.

Graag tot ziens op 26 april om 15.00 uur in de Stolp in Sneek.

