
ITrompettist Loet van der Lee muukt nieuwe ca

Ode aan twaa!
KROMMENIE - Trompet- i '
Íist Loet váD der Lee uit' '
firommenie brengt binleÈ
kora zijn nieurve cd me.l

daarop twaalf iazzcomposi-
ties uit. Holland in jazz, ode

aÀn d€ twsalf Provilciëtr
luidt de titel. ,,Twàalf com-
posities' voor ifderÊ Provitr_
ci€ één", zegt Vso der Le€.

Itr Nugustus wêrd tiidcns de

Uitmarkt in Amstêrdtm aI

een voorproeqie lYan de

nieuwo comPositiês g€geven

in Paradiso, tÍàar iÍ marrÍ
2003 eaat Vaq der Lee met
Tiin kliintet bet lond door'
..fue treden in PrinciPe in

;lke pÍovinci€ oP", zêgt Yrtr
der Lee. ,,De kemserie be_

staat uit éé|r naliotrale en 
'

twaslf r€gronale Presentalies'
MaaÍ de kàns dat wê daarnn
in een Provincie meerdere

malen iullen spelen. bij-
voorbe€ld itr th€atqÍs of oP

festivals, is groot':'

Hêt oroiectHollmd in jazz h een

idee v; Van deÍ Lee zelf "lk
heb uil elke PioYinciF eFn Promr-
nent componilvmusrcus geKo-

zen , veíélt hij 
'Zij 

hebben ie-

dèr een ode aan hun Provlncre or

skeek gemaakt z€lf heb ik een

ode aan Noord-Hollald geschre-

v€n."

Bakkum
Van d€r Lee is een echt€ Noord-

Hollaód€r. Hij w€rd in 1968 ge'

boÍen in hei Bêkkum, ercerd€ oP

in Schoorl en begon mêt lromPer

spel€n bil d€ plaatselijk€ fanfare

toen hii lien wis Gaandeweg

sins hii zrcl vediep€n in de jazz'

iolede vele workshoPs en stu'

de€;de in l99l afaan het Hilvcr
sumse cons€rvaiorium.
lnmiddels is Van der Lee e€n.ge-

respecleerde jazz €n latrn-lÍzz

trompettist, rnaar ook een veerg€-

o ooa
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thi speElde onder andere met mrl- píovincie ee
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Fotografle posteÍformaat en reizen m'e n1aÍ twaarProvirciën
irraeri ert opreaen zal leven! de.optÍedens in de rwaall prov'n- 
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liere en cutrurete Hotrand avond

"-ó.r""'." r-""" '""a1'Pen 
en in muziek en beeld "


