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De Spaans-Nederlandse saxofonist Bernard van 

Rossum (1980) richtte in 2011 zijn Flamenco Big 

Band op. Niet zo maar een big band, maar een 

‘oversized big band’ rond een flamenco-kern van 5 
mensen.  Daarmee schiep hij een uniek  fenomeen:  
een bigband met 22 musici die jazz verbindt met 

flamenco. En valt hij zelf in de categorie van Grote 
Talenten. 

In 2014 won de Flamenco Big Band de eerste 

prijs tijdens de MeerJazz International Big Band 

Competition 2014 en kreeg Van Rossum zelf de 
prijs voor beste solist. De presentatie van het 

debuutalbum Jaleo Holandés tijdens de Flamenco 

Biënnale in 2015 werd zeer goed ontvangen.

Naast de vele internationale tours heeft de BvR 

Flamenco Big Band op de meest prominente 

locaties en festivals van Nederland gestaan, 

waaronder het Rotterdam International Jazz 

Festival, het Bimhuis, het North Sea Jazz Festival, 

de Doelen, de Jazz in Duketown, het Amersfoort 
Jazz en het Grachtenfestival. Bij hun live optredens 
zorgen flamenco dansers voor een extra beleving 
die het publiek zal raken. Gast bailaoras zoals 
Christine Hall, Mathilde Anton en Irene Alvarez 
zorgen hierbij voor de bekende flamenco 
ambiance!

Van Rossum verbindt in zijn composities jazz met 
flamenco. Het ritmische spel van de traditionele 
flamenco tilt hij op een hoger niveau met zijn 
kleurrijke orkestraties en door gebruik te maken 
van de dynamiek van de big band.

De BvR Flamenco Big Band is klaar voor de 
theaters! In het nieuwe theaterseizoen 2018-

2019 brengen zij een passende theatershow met 

danseressen, die met hun karakteristieke flamenco 
zang en ritmisch handgeklap het publiek in 
vervoering zullen brengen. Een show speciaal voor 
de midden en grote podia. Een uniek concept.

 ‘I heard some new territory that night. Modern, 

innovative, and highly skilful composition that 
did not diminish in any way the soul of flamenco’ 
(Kenny Werner).
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‘VAN ROSSUM IS ERIN GESLAAGD NIET 
ALLEEN EEN GELUID, MAAR OOK EEN IDIOOM 
TE SMEDEN DAT STAAT ALS EEN HUIS’ 
(JAZZENZO).

Kijk op bvrflamencobigband.com


