
ROMAN ORO
Tigancusa Esti Frumoasa | Roemeens zigeunernummer

Kaytarma | trad. vermoedelijk van de Krim, dansbaar 9/8, instrumentaal

Apo Kseno
Ah bir Ates Ver | Turkse balad

Jullie mooie ogen | Nederlandse tekst op Mesecina, Bosnisch nummer van Kusturica

Djelem djelem | Roma, balad, onofficiele volkslied van de Roma

Dorogoi Dlinoyu | Russisch trad. Ook wel bekend als “Those were the days”

JONG EXCELSIOR
Cacak | Paul Dzon

Moondance | arr. Rob van Reijmersdal

Glenn beats the battle of Jericho | Jef Penders

Right here right now | Gerald Oswald

JAZZ FOCUS BIG BAND & JONG EXCELSIOR
Absolute Crossover  | Otto M. Schwarz

JAZZ FOCUS BIG BAND
Studio sport tune | Tony Eyk

Body and soul | Johnny Green

I just found out about love | Jimmy McHugh

Salt peanuts | Dizzy Gillespie

Quintessence | Quincy Jones

In a mellow tone | Duke Ellington

programma



Roman Oro
Roman Oro van Muziekschool Amsterdam speelt 
zowel zigeunermuziek als muziek uit Turkije, 
Griekenland en de Balkan. Geïnspireerd door de 
mooie verhalen, de gastvrijheid, de melancholie, 
de cultuur en vooral de klanken uit Oost-Europa 
zouden ze wel elke dag bij elkaar willen komen 
om muziek te maken. Roman Oro heeft een breed 
repertoire; van gevoelige ballades tot vrolijke 
noten waarbij je het liefst van je stoel springt om 
te gaan dansen. Het ensemble treedt regelmatig 
op tijdens festivals en evenementen.

Jazz Focus Big Band
De Jazz Focus Big Band van Muziekschool Amsterdam 
is al ruim 20 jaar een prijswinnende leerschool 
voor jonge jazztalenten. Sinds kort wordt de big 
band geleid door Klaas van Donkersgoed. De Jazz 
Focus Big Band treedt regelmatig op. Zo speelde 
de band eerder op het North Sea Jazz Festival, de 
Amsterdamse Uitmarkt en tijdens festivals in San 
Sebastian en Budapest. Ook het Bimhuis is een 
geliefd podium. Het repertoire is als jazz zelf; een 
smeltkroes van stijlen. 

Jong Excelsior
Jong Excelsior bestaat sinds 1926 en is hiermee 
het oudste jeugdorkest van Amsterdam. 
Het orkest kent een harmoniebezetting van 
houtblazers, koperblazers en slagwerkers. Jong 
Excelsior musiceert al vele jaren op hoog muzikaal 
niveau en staat sinds 2013 onder leiding van René 
Meulenberg.
Er worden gemiddeld vijf concerten per jaar 
gegeven. Jong Excelsior gaat ook graag op reis voor 
een tournee of studieweekeinde. De orkestleden 
organiseren regelmatig leuke activiteiten.  
         
www.jongexcelsior.nl

absolute cross-over


