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Muzikaal klopt het toch wel
wat jullie doen.
SPINT & Friends

Hé André,
Het zou natuurlijk ideaal zijn
als we zoveel mogelijk kunnen spelen, ook omdat iedereen dan kan wennen aan
alles wat er gebeurt. De
meesten) zijn niet gewend
aan een professionele manier
van oefenen en daar kan ik
heel moe van worden. Ik
hoop dat jullie het geduld
hebben want er wordt wat
aan gedaan. Iedereen was
wel onder de indruk van wat
jullie deden en nu hoop ik dat
jullie dat ook nog worden van
hun.

sopraan, alt, tenor, bariton en Midi saxofoons,
percussie en arrangeur
Trombone, Bas-Trombone en Tuba
Trompet, Flügelhorn, Piccolo-Trompet
Gisteren is André langs geweest
en hebben we ALLE !!! nummers
gespeeld. Wat hem betreft zijn
de blazers partijen klaar. Een hele
vruchtbare avond waarbij geconcentreerd is gewerkt. Verbaas je
straks over de blazers partijen.
Het wordt genieten.

SPINT & Friends

Ha Han,
Dat jullie zullen knallen is al bewezen. Met bewondering heb ik jullie
professionele inbreng gadegeslagen en het kippenvel liep over
mijn rug langs mijn versterker
naar beneden.

André is een all-round sax blazer en heeft 35 jaar ervaring in diverse muziekstijlen (pop, jazz, klassiek) en ensembles. Hij
leest bladmuziek als een professional en is derhalve een regelmatig gevraagd invaller bij diverse ensembles. André speelt
sinds 1975 klarinet en saxofoons, in 1997 heeft hij zijn conservatorium diploma HaFaBra Directie via staatsexamens gehaald. Hierna heeft André een aantal jaren saxofoonles gegeven en heeft hij zelf 3 jaar jazz-pianoles genomen. Hij kan
prima uit de voeten als solist maar zeker ook als begeleider in secties. André schrijft de maatwerk arrangementen voor
elk ensemble .
Rainer Is geboren in Duitsland maar studeerde in 1994 af aan het Conservatorium in Hilversum bij Erik van Lier en Ben
van Dijk (bastrombone, lichte en klassieke muziek). Hij behaalt hier het diploma docerend musicus lichte muziek met
aantekening klassieke muziek en orkestspel (cum laude). Rainer heeft ook muziekles gegeven op de muziekschool Leiden, muziekcenter 'Eddie van den Heuvel' in Hoofddorp, bij muziekvereniging 'Crescendo' in Noordwijk en aan particulieren.
Han voelt zich thuis in vele muziekstijlen en werd op jonge leeftijd al muzikaal gevormd, want zijn vader was als jazzgitarist veel met muziek bezig en repeteerde vaak thuis met zijn band. Han Speelt sinds 1960 trompet. Via privélessen van
Anner Bijlsma, trombonist, en Theo Laanen, trompettist, beiden bekend van het 'Residentieorkest' en beiden tevens als
hoofddocent verbonden aan het Koninklijk Haags Conservatorium, werd hij klassiek gevormd. Han kan behoorlijk uitpakken als “high-blower” maar vindt het ook fijn om heel ingetogen lyrisch op flügelhorn spelen.

Informatie en boekingen: leosdrugstore@ziggo.nl

