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BIG BANG

De Big Bang is opgericht in 2000 om ook de leerlingen in de leeftijd van 12 – 19 jaar kennis
te laten maken met jazzmuziek en het spelen in een Big Band.
De band heeft haar bestaansrecht bewezen door de vele optredens in binnen- en zelfs
buitenland. Ze behoort inmiddels tot de top van Nederland. De bezetting: 6 saxen, 4
trombones, 6 trompetten en een ritmesectie.
Bandleider Bert Fransen, zelf trompettist in vele bands, smeedt er een geheel van. De Big
Bang nam drie keer succesvol (twee keer t/m het finaleconcert) deel aan het landelijke Prinses
Christina Jazz Concours te Amsterdam. Optredens vinden uiteraard plaats in Hengelo, maar
ook op het Internationaal Big Band Festival te Enschede, Big Band Festival Deventer en het
Jazzfestival Heerde. Vier keer waren zij te gast op het Helikon jeugd muziekfestival in
Hongarije. Vele prijzen waren het gevolg. Ook organiseerde de band twee keer het "Big Bang
Zangfestival" in Metropool, om jong zangtalent van alle middelbare scholen in Hengelo de
kans te geven met een goed georganiseerde band achter zich op te treden.
Vanaf ongeveer 5 jaar les kan je in deze prachtige band spelen. Improvisatie, samenspel en
klank worden verder ontwikkeld. Jaarlijks geeft de band rond de acht concerten. Omdat een
Big Band een standaard bezetting heeft geldt hier helaas: "Vol is vol".

Big Bang
Der Trompeter und Bandleiter Bert Fransen gründete im Jahr 2000 das Ensemble „Big Bang“,
um junge Musiker zwischen 12 und 20 Jahren mit der Jazzmusik und dem Spielen in einer
Big Band vertraut zu machen.
Die Band der Musikschule Hengelo gewann 2014 den zweijährlich stattfindenden „Prinses
Christina Concours“ inkl. einer Studioaufnahme im Conservatorium Amsterdam. Workshops
mit John Cayton und Justin diCioccio gewannen sie ebenfalls. Big Bang tritt auf vielen
Festivals und Konzerten in Hengelo und Umgebung auf.

