Jean Baptiste Frédéric Isidor Thielemans, beter bekend als “Toots” Thielemans, was een Belgische
jazzmuzikant en componist. Behalve als gitarist en mondharmonicaspeler verwierf hij ook bekendheid als virtuoos
fluiter. Hij was een Brusselaar uit de Marollen die een wereldwijde faam genoot, tot bij de Groten der Aarde.
Paula en Dany Smets-Raiglot stellen hun kunstgalerij aan de Zavel in Brussel ter beschikking voor een concert ter
ere van Baron Toots Thielemans.
Bart De Nolf, Eric Melaerts, Patrick Deltenre en Bruno Castellucci nemen jullie mee voor een muziekreis vol warmte,
emotie en virtuositeit.

Vier muzikanten, zielsverwanten delen hun ervaringen, passie voor muziek en enorm respect voor Baron Toots
Thielemans zaliger. De lyriek en muzikaliteit die Toots zo typeerde, maar ook zijn warme persoonlijkheid, zijn
waardering voor, en goede raad aan elke muzikant die zijn pad kruiste, maakte hem tot de persoon van wie
iedereen hield.

Patrick Deltenre Een erg soulfull gitarist. Fijne begeleider en een uitstekend solist. Omarmde een
tiental jaar geleden de mondharmonica, daarmee kon hij oefenen tijdens de lange uren in de auto. Heeft
alvast de intrinsieke melancholie van dat instrument begrepen.

Eric Melaerts Gitarist met erg veel ervaring zowel in de pop als de jazzwereld. Wil graag de – soms wat
vergeten – unieke gitarist die Toots was, in herinnering brengen. En wie geen liedje zingen kan, moet er
dan maar eentje fluiten.

Bart De Nolf Belgisch Jazzicoon op de contrabas. Gedurende bijna 17 jaar vaste begeleider van Toots.
Heeft natuurlijk prachtige verhalen over de meester. Vindt nu ook de tijd rijp om een muzikaal eerbetoon
te brengen aan zijn geliefde artiest.

Bruno Castellucci Wat valt er te vertellen? Een befaamde en alom geliefde drummer. Zijn palmares is
een boek op zich. Toots kon 40 jaar op hem rekenen. Ook Bruno heeft een mand vol mooie en
aangrijpende anekdotes.
Met een repertorium, gepuurd uit de ganse Toots-Legacy, zal zelfs de grootste scepticus ontroerd
worden. Een muziekreis vol warmte, emotie, virtuositeit en uiteraard ook de guitigheid van de
wereldberoemde Marollien.
Filmmuziek van Midnight Cowboy, Turks Fruit, Bagdad Café… Pop features van o.a. Paul Simon, Billy Joel…
Jazz van Quincy Jones, Brasil, George Shearing. Een oneindige lijst.. Maar uiteraard ook met de prachtige
eigen composities van Toots.

SR Gallery Art & Events Space biedt gevestigde
hedendaagse kunstenaars een uitzonderlijke kans om
tentoon te stellen in een galerieruimte op maat van hun
internationale uitstraling. De Brusselse Zavelbuurt wordt
meer en meer bekend om zijn topgaleries voor
hedendaagse kunst. De Zavel telt sinds decennia de
hoogste concentratie aan Brusselse galeries en heeft een
faam in binnen- en buitenland voor de hoogstaande
kwaliteit van het aanbod.
In het pas gerenoveerde 19de-eeuws hoekpand tussen
de Allard- en de Watteeustraat, op loopafstand van het
Brusselse Justitiepaleis, zijn de ruimtes van SR Gallery Art
& Events Space speciaal bedacht om onverwachte
visuele mogelijkheden te scheppen.

Dankzij de intrinsieke indeling eigen aan een hoekpand, ontbreken de conventionele rechthoekige
ruimtes. Op die manier wordt elke kunstenaar haast uitgedaagd om te gaan experimenteren met de
ontelbare onverwachte gezichtspunten die de galerieruimtes bieden.
Met een oppervlakte van in totaal 160 m² gespreid over twee niveaus, met als onmiskenbare
aantrekkingspool een 6 m hoog centraal gedeelte pal aan de inkom, biedt SR Art & Events Gallery Space
als enige ruimte in de buurt, kunstenaars de kans om zowel werken in groot formaat als ook installaties en
sculpturaal werk te brengen. De meer intieme ruimtes vormen dan weer een perfect kader voor
kleinschalige werkjes op papier, tekeningen, fotografisch werk, keramiek of zelfs sieraden.

SR Gallery Art & Events Space beschikt over de nieuwste digitale uitrusting voor projecties, een modulair
verlichtingsplan van topkwaliteit en ook een volledige infrastructuur voor het organiseren van
evenementen zoals opening diners, bedrijfsrecepties en banketten. Alles op maat van de verwachtingen
van een internationaal publiek van kunstliefhebbers en verzamelaars die vertrouwd zijn met de
kwaliteitseisen waaraan de galeries in de Zavelbuurt beantwoorden.

Paula Raiglot werd geboren in Brussel, de kosmopolitische Europese hoofdstad, waar ze ook werkt. In
haar schilderijen is coloriet zeer belangrijk.
Ze is leerlinge van Charlotte Vindevoghel en volgde onder meer tekenlessen aan de befaamde Academie
voor Schone Kunsten van Brussel en heeft vooral belangstelling voor de menselijke natuur.
Zij maakt zowel portretten – waarin zij het psychologische aspect benadrukt – als abstracte
schilderwerken – waarin zij nadenkt over spiritualiteit, de waarde van het geloof en de invloed hiervan op
het menselijk gedrag.
Paula besteedt aandacht aan belangrijke essentiële vragen: de leefomstandigheden van de vrouw, de
mensenrechten en de socio-culturele inburgering.
De artieste behandelt deze onderwerpen soms met enthousiasme, maar ook soms met verdriet. In haar
werk worden thema’s vermeld in korte zinnen die zij « RAIGLOGRAM » noemt. Deze Raiglogrammen kan
je ook terugvinden onder de vorm van stoeptegels in de Brusselse straten.
Voordien deed zij onderzoek naar het cijfer negen en de correlatie hiervan met de bevolking van de
Cycladen. Dit thema komt aan bod in een hele reeks acryl-schilderijen, een techniek die haar erg ligt.

De kunst van Paula heeft
verschillende complementaire
gezichten.
Enerzijds
een
figuratieve uitdrukking waarin
de menselijke natuur in de
lichaamshouding, de blik en de
expressie
belicht
worden.
Anderzijds een meer abstracte
uitdrukking met nadruk op de
soms delicate vragen die zij stelt
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ook op textiel. Ze werkt hiervoor
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tekening, geschilderd op haar
linker mouw, was een kunstwerk
van Paula Raiglot.

