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Trompettiste Saskia Laroo komt zaterdag naar Artishock in Soest. “Warren heeft dit weekend 
concerten in Amerika,” vertelt ze. “Dus kom ik zaterdag met een andere steengoeie band 
naar Artishock. Op gitaar Gideon Hamburger, op bas Maarten Bakkeren op drums Daniel van
Dalen.”
Warren Byrd is Laroos vaste Amerikaanse pianist en levenspartner. Saskia Laroo en Byrd 
leiden een muzikantenleven dat hen over de hele wereld brengt. Niet altijd lopen hun 
muzikale wegen parallel. Saskia Laroo woont een derde deel van het jaar in Amsterdam en 
probeert dan in zoveel mogelijk (Europese) jazzclubs te spelen. Een derde deel bereist ze 
van uit Byrds wooplaats Hartford heel Noord-Amerika. De resterende tijd reist en speelt ze 
ergens anders in de wereld. Ze is net terug uit Thailand en 22 oktober vertrekt ze weer naar 
de USA.
“Andere landen, waar ik dit jaar gespeeld heb zijn Congo, Letland en Zimbabwe. In Zimbabwe
was ik met mijn achtmansband en hebben we een dvd opgenomen die in maart uitkomt.” 
Laroo heeft zich, sinds ze in 1985 afstudeerde aan het Hilversumse Conservatorium, 
ontwikkeld tot een van de toonaangevende vrouwelijke trompettisten in de wereld. In de VS 
kreeg ze de bijnaam 'Lady Miles Davis of Europe'. Het inspireerde haar in 2011 om met 
Warren Byrd de cd 'Two of a Kind – A tribute to Miles & Monk' te maken. Op die cd speelt de 
trompettiste ook contrabas. Want ze is een multi-instrumentalist, die zich eveneens vertrouwd
heeft gemaakt met saxofoon, gitaar, cello en blokfluit en meerdere stijlen. “Van jazz to dance 
to world to pop.”
Saskia laroo speelt altijd in dienst van het publiek. Ze wil entertainen, mensen blij maken. “In 
Artishock ga ik vooral eigen composities spelen van mijn laatste twee cd's 'Really Jazzy' en 
'Two of a Kind'. Het zijn jazzy en groovy nummers die ik met Gideon, Maarten en Daniel al 
vaker gespeeld heb. Het wordt een interactief concert.”


