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Jam-trio
Aanvang: 15:00 uur
Ledevaertkerk, Dorpsstraat 1, Chaam

Het Jam-trio bestaat uit Jos van Bueren, Anton Burger en Mark van der Feen

Jos van Bueren studeerde klassiek trompet aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag met
goed gevolg. Hij remplaceerde in diverse klassieke orkesten in de Randstad en was 32 jaar verbonden
als trompetleraar aan de Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam. Hij heeft al jaren een grote
interesse voor jazzmuziek. Al op zijn 20e speelde hij in diverse bandjes op de contrabas. Hij speelde 12
jaar bij de “New Orleans Syncopators”, 12 jaar bij het kwartet van Frits Kaatee en zo’n 30 jaar met
Huub Janssen’s “Amazing Jazzband”. Met de Syncopators speelde hij op
de eerste tien edities van het “North Sea Jazz Festival”en trad op met o.a.
Teddy Wilson, Marian McPartland en Cat Anderson. De laatste tijd schrijft
hij veel arrangementen voor big band (speciaal voor de “Frits
Landesbergen Sr. Big Band).
Met de jonge duitse drummer Nils Conrad and his Amazing Jazzband
speelt hij de laatste tijd veel
in Duitsland (o.a. in Dresden en Erfuhrt)
Naast oude stijl formaties speelt hij ook in het sextet van Anton Burger,
een wat moderner ensemble.
Op 15-jarige leeftijd won Anton Burger als drummer de eerste prijs op het Laren’s Jazz
Festival, met
de groep ‘Jazzeker’.
Vier jaar later richtte hij zijn eerste bigband op, waarvoor hij ook
de muziek schreef.
Begin jaren tachtig speelde hij bij de “New Orleans Syncopators’
van George Kaatee.
Van 2001 tot 2006 toerde hij door heel Europa met het ‘Glenn
Miller Orchestra’ o.l.v. Wil

Salden, waarvoor hij ook arrangeerde.
In de tussentijd vinden wij hem als free-lance muzikant in diverse orkesten. Van het Radio
Filharmonisch tot het Circus-orkest van Theater Carré.
Daarnaast was hij orkestleider en arrangeur van de musical ‘Larry’, en co-arrangeur voor de
Van den Ende productie ‘Joe’.
Zijn bigband, de ‘Big Burger Special’, nam in 2003 een live cd op met composities van zijn
hand.
Sinds januari 2014 speelt Anton drums bij de ‘Dutch Swing College Band’.
Om ook een hobby buiten de muziek te hebben, speelt hij in z’n vrije tijd trombone.
Mark van der Feen volgde zijn conservatorium opleiding aan het conservatorium van
Amsterdam. In deze periode studeerde hij onder andere bij Rob van Bavel. In 1998 behaalde
hij met zeer goed gevolg zijn solisten diploma. Mark participeerde aan concoursen in
Nederland, Frankrijk en Zwitserland en behaalde o.a. een 2e prijs tijdens het Classic FM
piano concours (1998), tweemaal de Steinway prijs tijdens het Internationale Piano Concours
van Montreux (1999, 2002) en diverse publieksprijzen.
Mark speelt op verschillende podia en in diverse groepen mee. Als vaste pianist speelt hij in
de New Generation Big Band, een 18-koppige band, die recent voor
hun samenwerking met het bekende duo Pete Philly en Perquisite, de
“Gouden Greep 2006” heeft gewonnen. In maart 2007 is hun nieuwe
album ‘Had je wat’ uitgekomen. Ook speelt hij in het combo van de
saxofonist Slobodan Trkulja, waarmee zij vaak spelen met musici zoals
Jesse van Ruller. Hiernaast speelt Mark regelmatig met andere
jazzmusici zoals Paul van der Feen en Benjamin Herman.
Ook heeft Mark zijn eigen repertoire dat hij eind dit jaar ten gehore
bracht in diverse steden en waarmee hij komend jaar verschillende
zalen in Nederland zal aandoen. Tijdens deze piano solo concerten
speelt hij o.a. de ‘Rhapsody in Blue’ en weet hij als geen ander
klassieke muziek en jazz met elkaar te combineren.
Verder heeft Mark samengewerkt en gespeeld met Louis van Dijk, Peter Beets, Paula
Morelenbaum, Lilian Viera en René Groothof (in het theater project Beer is los).
Het programma bestaat uit een vertolking van de Jazz geschiedenis van 1924 tot 1958.
Het volledige programma staat op de website van de Ledevaertkerk: www.ledevaertkerk.nl
De toegang is vrij, er is een collecte bij de uitgang.

