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Talrijke vrijwilligers en behulpzame sponsors bezorgen u  
ook diT jaar een onvergeTelijk concerT.

een organisaTie van roTary club korTrijk-groeninghe 
i.s.m. roTary club korTrijk, roTaracT korTrijk.
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in their Imaginary 
Road to the top

Starring …

“If he had been born somewhere 
jazzily iconic such as Chicago or 
New Orleans, he would already 

have been fêted as the hottest new 
pianist on the block.”

na concertgebouwen in mexico 
city, parijs, amsterdam, london, 

vancouver, athene, denemarken, 
duitsland, japan … komt het jef 

neve Trio nu naar de stadsschouw-
burg van kortrijk. speciaal voor 

rotary club kortrijk-groeninghe. 
samen met bassist ruben samama 
en drummer Teun verbruggen toont 
pianist jef neve hoe hij al jaren tot 
ver buiten de landsgrenzen weet te 

verbazen. 

het trio brengt swingende melo-
dieën, eigenzinnige composities en 

verrassende ritmes die zelfs niet-
jazzliefhebbers de pannen van het 
dak doen swingen. de sleutel van 

hun succes? een perfecte balans tus-
sen virtuositeit en humor … en zeer 
aanstekelijk speelplezier. in septem-
ber 2010 stelden ze nog hun 3e cd 

voor: imaginary road. een mooi 
voorbeeld van hoe ver belgisch 

talent het kan schoppen!

Donderdag 3 februari 2011
Stadsschouwburg 
Kortrijk

“Have you got rhythm?”, vroeg the king 
of swing, benny goodman. in kortrijk is 
het antwoord volmondig: yes sir! onze 
streek barst van het kunstenaarstalent. 
rotary club kortrijk-groeninghe geeft 
hen graag een duwtje in de rug. met 
een inspirerend concert van onze eigen 
belgische king of swing jef neve. 

maar ook met de 13e editie van de 
befaamde en vooral genereuze rotary 
cultuurprijzen. ze worden uitgereikt aan 
een laureaat van de koninklijke acade-
mie en een laureaat van het stedelijk 
conservatorium. als opstapje naar een 
mooie professionele carrière of een 
steuntje in de richting van het betere 
amateurwerk. zodat ook hun talent bin-
nenkort de pan uit swingt.

Warme steun
de opbrengst van het concert gaat altijd 
naar een goed doel. 
zorgvuldig uitgekozen op basis van de 
(verborgen) noden van onze maatschap-
pij en leefgemeenschappen. 
het is een traditie dat de voorzitter dit 
bekend maakt op de avond zelf. 
en meteen ook de bijdrage overhandigt.

Programma

19u30 deuren open

20u00 Verwelkoming: 
 guy piette, voorzitter rotary club  
 kortrijk-groeninghe

20u10 Prijsuitreiking  
 aan de laureaten 

 stedelijk Conservatorium:  
 melanie reynaert (sax) 
 koninklijke academie:  
 kadoura el kaddouri (tekenkunst dag)

 aanmoedigingsPrijzen 

 stedelijk Conservatorium: 
 michaël janart (toneel) 
 saar corne (hobo) 
 koninklijke academie:  
 rudi de bruyne (fotokunst) 
 rhaïs verheye (keramiek)

 doorlopend: projectie van het werk  
 van kadoura el kaddouri laureaat  
 2010; rudi de bruyne en rhaïs 
 verheye, aanmoedigingsprijs.

20u30 optreden winnaar stedelijk  
 Conservatorium:  
 melanie reynaert (sax) 
 Funky paris van jacob de haan & 
 la tragédie de melpomène van 
 gilles senon

20u50 ConCert jeF neVe trio 
 jef neve (piano), ruben samama  
 (contrabas), Teun verbruggen (drums)

 imaginary road:  
 • The Space We Need 
 • Sofia 
 • Colours & Shades 
 • Saying Goodbye on a small old  
    ugly white piano 
 • She Came from the East 
 • For the People 
 • Endless DC 
 • Soul in a Picture 
  
21u50 swingende receptie

Catch the rythm! Een toegangskaart kost 30 euro. 
Kaarten kunt u kopen bij de leden van Rotary Club 
Kortrijk-Groeninghe of bij Byttebier, Jozef Vandaleplein 
7a, 8500 Kortrijk, tel. 056 22 32 24 
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