Swing Time Society
West-vlaamse Big Band vzw
p/a Doornhut 29
8310 Brugge

Aan dames en heren
zaalbeheerders, programmatoren,
organisatoren van evenementen,
concerten, festiviteiten,…

Geachte heer/mevrouw,
U bent voortdurend op zoek naar goede, betrouwbare
en originele acts voor uw evenementen, zaal- of
openluchtconcerten, buurtfeesten, dansavonden, …

Is dit bericht niet iets voor u? Mag ik vragen
om het door te sturen naar de geschikte
persoon in uw organisatie? Sorry en bedankt.

Swing Time Society is een 20-koppige big band uit de regio Brugge o.l.v. Ghislain Slingeneyer. Het
orkest is samengesteld volgens de klassieke
big band traditie. Naast werken uit het grote
swingrepertoire van Duke Ellington, Count
Basie, Glenn Miller en anderen, brengen wij
popklassiekers (Stevie Wonder, The Bee
Gees) en originele, hedendaagse jazz
(Quincy Jones). Ook dansmuziek en muziek
uit het lichtere genre komen aan bod (Fats
Domino, Perez Prado,...). Ons programma
wordt aangepast aan de wensen van
organisator en publiek.
Dirigent Ghislain Slingeneyer was
gitarist en arrangeur bij de voormalige
BRT Big Band o.l.v. Francis Bay. Hij
toerde de wereld rond met het orkest
van Caravelli. Momenteel is hij vooral
actief als producer (o.a. Michel Legrand
en Thijs Van Leer), arrangeur en freelance muzikant (o.a. solist bij Carl Davis
en het Filharmonisch Orkest van
Luxemburg). Het is zijn ambitie om
Swing Time Society te laten uitgroeien
tot een vaste waarde in het Brugse
muziekleven en ver daarbuiten.

“Visie van Ghislain Slingeneyer over het fenomeen “Big Band”.
Voor de meesten onder ons betekenen de woorden “Big Band” terug naar
de jaren ’30 en ’40, maar ik heb nooit het gevoel gehad dat de Big Band
zich moet beperken tot een stijl die lang geleden werd ontworpen. Terwijl
we uiteraard de “oudere” muziek met veel achting en respect uitvoeren,
weet ik evenwel dat ook de muziek van de jaren ’70, ’80, ’90, etc. mooi
kan zijn in deze formule. Het is één van onze vele ambities om het publiek
terug op de dansvloer uit te nodigen.
“Voor mij is “Big Band” gewoonweg een groot orkest, in ons geval groot
genoeg om een twintigtal muziekliefhebbers samen te brengen die week
na week het beste van zichzelf geven om U te “entertainen”.
Ghislain
(naar een artikel van Bob Curnow, leider van de L.A. Big Band en voormalig
musicus, arrangeur en producer van de Stan Kenton Big Band)

Uiteraard zijn wij altijd beschikbaar voor verdere informatie over ons orkest en ons programma.
Muzikale groeten,

Wilfried Cardinael
voorzitter
wilcardi@skynet.be
050 35 75 44
0473 80 66 42

Hans Vanhauwaert
secretaris
hans.vanhauwaert@pandora.be
059 26 87 04
0499 59 59 67

Meer info op www.swingtimesociety.be of info@swingtimesociety.be.

