
smallband festival

Zondag
1 september 2013

Hoe werkt BIGGG!?
Koop muntjes bij
locatie 1, 6 of 8.
Deponeer bij uw
bezoek aan een
concertje een muntje
in de (mini-)melk-
bus bij de ingang 
van de locaties. De 
drankjes (bier, wijn 
en fris) kunt u ook 
met deze muntjes 
betalen.

14.00 tot 18.00 uur. Pieterswijk Leiden
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www.biggg.nl
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1. Pieterskerkgracht 9A - Ars Aemula 
(muntverkoop + drankjes en hapjes)

Trio Profundo: superieur klassiek 
kamermuziek trio met Peter van Leerdam 
(contrabas), Xandra Rotteveel (cello) en Bert 
Mooijman (piano) 
Pianist zanger Bert Louissen: één van 
Nederlands meest veelzijdige musici  (van pop 
tot mooie luisterliedjes) – verzoeknummers 
zijn van harte welkom. 

2. Pieterskerkgracht 6
Cuban Latin Trio Caney: muziek in de stijl 
van de Buena Vista Social Club. Authentieke 
Cubaanse muziek waarbij Fidel Castro zonder 
meer een sigaar zou op steken!
The Amazing Sonny G.: unieke allround 
Gitarist- Zanger met een zeer breed 
repertoire van pop classics, easy ballads tot 
Nederlandstalig – verzoeknummers zijn van 
harte welkom.
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3. Pieterskerkgracht 12
The Acoustic Ladies: sfeervol en 
aantrekkelijk  easy listening pop duo 
(pianiste en zangeres) 
Remember the saxes: saxofonist Pieter 
Slijkoord laat de muziek van Jazz legende 
Stan Getz herleven. 
Surprise act: Frans Bouwmeester (piano) en 
Willem KdeJ (trombone) vertolken klassiek 
trombone repertoire (van Marcello tot 
Debussy). 

4. Speelplaatsje Pieterkerkgracht 
Circus Workshops voor kinderen (en oudere 
jongeren). Met limonade!

5. Gerecht 1
Koos van der Hout duo: één van Nederlands 
beste Jazz trompettisten neemt u mee op 
een muzikale-snoep-reis, waarbij artiesten 
als Bix Beiderbeck,  Louis Armstrong en 
Miles Davis de revue zullen passeren. 

6. Terras Pieterskerkplein 
(muntverkoop + drankjes en hapjes) 

Hier kunt u genieten van een drankje en-
of hapje onder het genot van de muzikale 
borrelnoten van de Russische accordeonist 
Arkadi en het trio the Bingham Boyzzz.

7. Kloksteeg 25 – het Prentenkabinet
Het Kanter Duo: dit smaakvolle klassieke 
duo bestaat uit moeder en zoon. Dit 
familiaire tweetal (gitaar en viool) vertolken 
werken van de Spaanse componist Manuel 
de Falla en de Argentijnse componist Ástor 
Piazzolla. (heel misschien komt Maxima nog 
een traantje weg pinken!)
Harpiste Wendy Rijken: laat u verrassen 
door de muzikaliteit en virtuositeit van 
deze geweldige muzikante. Het repertoire 
is vooral klassiek maar zal iedere 
muziekliefhebber aanspreken.

 
8. Doezastraat 1B – Sijthoff Eco Café
(muntverkoop + drankjes en hapjes) 

Chris Koenen Duo:  Leidse blues legende 
Chris Koenen laat zich tijdens dit festival van 
een geheel andere kant zien. Het repertoire 
zal met name klassiek zijn met af een toe 
een vleugje Blue-Grass.
Op het terras kunt u een drankje nuttigen en 
genieten van het Residence Jazz 6-tet.  
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