Louise van Aarsen terug in Den Haag
luk mn Friso deed me nogal watj
Loiiset moeder was d€ in 2009
ove eden laagse advocate mr.
Koopmal'Rond, dic het voor vele

hEHMAN IIgSl:NE-N6
o€N hAAG . siry?r, sl?rnhsr,

soi\qlriter, noemt ze zichzell
JMz-zan€eres Louis€ van Aarcen,
die zondaa optreedt in Den Haag,
doet leel. kan \,eel en $i1 ook
\€el. ,,Toen ik biofamacie studeerde in Leiden wild€ ik zeg
maar de Nobelprijs winnen 6f als
zangeres op Broadway staan. G€k
genoeg is het €€n beetje van allebei sewolden," zest ze iachend.
A1 zitien de Nobelprrjs er Brcadway er niet direct in, Van Aaxsen
(47) heeft i{ansen sekresen en die
sesr€pen. Ze de€d dat in het land
van de onbesr€r$d€ moselijkhede., Amerika. ,,Toen iI in t€iden
in de kanke$iolosie was s€pro
moveeld. ben ik nad.r Harvdrd
University gegaan. Nu werk tk
voor een farmaceutisch betuijf in
Boston en ontwikkel daar gpn€es
middcleu tegen kankerl'

ze al, in Boston
doet ze dat ook. Ze volgde mast€rllasses bij jazz-di\a Rebecca Pa.l.
ris. Die nam Van Aarsen onder
haar hoede en dat resulteerde
€€der dit jaax in het veNchi.jnen

In Leide, zong

kleine en srctere Hansse sahoflies
heefr ops€nom€n. ,Yroeser hebben we n'el eens ruzie sehad,
maar ik bewondede haar enorm.
Over haar er over de alzh€imer
die ze kreeg heb ik de sons Rrm€rrArl semaal't. Ob de video'
clip, met illustmties lan Jalr, heb
ik veel positieve rea.lies gekregen. Het mmmer staat ook op
mijn cd:' De cd als sEheel is in de

Jazz-zangeres Lou:se van Aarsen. For!

ANr't:

l"r

ZoDdaB treedt Van Aa$en op in
de RegentenLam€r. ook haar
mentor ltebecca Pa.rns, die een
da8 eerder een ma^sterciass geel'|,
is erbij en zal linsen- Voor de ee-

SMAAL.

les€nheid is een band seformeerd
van de cersie cd, r€srr?V, ,,Reb€ccaw.s onder de intuukvan
miin iiedjes en zii bracht nii in
contacr met ecn aantal uitstekende muzika{len. zrj begeleiden
mij op de cdl'
Inuise lan AaNen mag dan met
man Jan en drie dochters alweer

AD

twaa.lfjaai in Amerika wonen, ze
blijft €en me:sjc uit h€t Haasse
StatenlTartier. We sprcken elkaar in een lunchroom aan d€
wilem de Zwijserlaan. ,,Hier ben
ik geboren en getogen. Ik zat op
het VCL toen de prinsen daax ook
zaten. Il€t beric!_l lan het onge'

Hoa4lslw

C<',,.,^unf

met Paul Mcwilliams (piano),
Mrnijr Lutmner (mondharmonica), Hans Mantel (bas), Jeen
Rabs (sitaar) en win Kesel
(drums).
Zo I dec,19.30 uur, Regent€nkamer, www.regentenkamer.nl;

www.touisevanaarsen.com
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