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Rhapsody in Blue….
90 jaar geleden (1924 ) was in Amerika de wereldpremière van de
Rhapsody in Blue van George Gershwin met de beroemde Big
Band van Paul Whiteman. Het werd een sensatie en een doorbraak
om Jazz en Klassieke muziek samen te voegen.
In het Scheveningse Kurhaus was de Europese première (1926)
ook met de voltallige Amerikaanse big band van Paul Whiteman.
Dit jaar wordt er In diverse steden in de wereld aandacht besteed
aan de componist en dit bijzondere stuk.
Scheveningen mag, gezien de geschiedenis van dit stuk in deze
badplaats, deze kans niet laten liggen, dacht Koos Mark.
Hij kwam op het idee om met zijn 20-koppige big band dit grote
moment in Scheveningen te laten herleven.
Als solist van de Rhapsody in Blue vroeg hij de in Scheveningen
wonende pianist Nico de Rooij waarvan hij wist dat deze het stuk
al meerdere keren als solist heeft uitgevoerd o.a. met het
Promenade orkest o.l.v. Jan Stulen.

…en meer!
Bekende andere werken van Gershwin zoals An American in Paris
en Porgy and Bess plus beroemde standards als ' The man I Iove'
en 'But not for me' staan ook op het repertoire. Zangeres Caroline
de Rooij, geboren in Scheveningen en nu al weer 12 jaar wonend
in Oostenrijk waar zij in de Jazz-scene in Wenen een graag geziene
gast is, komt voor deze unieke gelegenheid graag terug naar
Scheveningen om de prachtige songs ten gehore te brengen.
Organisatie: Stichting Scala in samenwerking met de Bewonersvereniging Noordelijk
Scheveningen, Lourdeskerk, Cultuuranker Muzee, Bureau Plesse en de gemeente Den Haag.
www. Scalavarieteaanzee.nl

