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Doordat drummer Pim Toscani gevraagd werd om een gelegenheids
jazz orkest samen te stellen voor een klein tournee door Duitsland
ontstond dit orkest. De reis werd zo`n succes dat besloten werd om
meer te gaan optreden. In Nederland gebeurde dit onder meer op het
North Sea Jazz Festival en in het buitenland werden vele concerten in
Duitsland, Zwitserland, Denemarken enz. gegeven.
Het repertoire van de Pim Toscani's Jazz All Stars staat borg voor een
gedegen eigentijdse benadering van het mainstream, swing en dixieland
idioom. Het orkest kenmerkt zich door een stevig ensemble spel. Maar
ook komt ieder bandlid solistisch ruimschoots aan zijn trekken. De
muzikanten vinden het een uitdaging om een afwisselend
concertprogramma te bieden vol muzikale verrassingen.
De muzikanten van de All Stars hebben allen hun sporen ruimschoots
verdiend binnen de jazzmuziek. De afzonderlijke leden speelden onder
andere bij de Dixieland Pipers, Ramblers, Skymasters, Koninklijke
Militaire Kapel, Jaap Dekker, Swing Fire Quartet, Dutch Dixie Machine
enz, enz.
Drummer Pim Toscani begon zijn carrière bij verschillende dixieland
orkesten. Later speelde hij bij zijn eigen intussen opgeheven Swing
Incorporated. Voorts werkte hij free-lance en maakte deel uit van vele
gelegenheids formaties, onder andere met Ray Kaart en Ruud Brink.
Pim was invaller bij onder meer de Dutch Swing College Band ( voor
Huub Janssen) en de New Orleans Syncopators. Hij verving de
slagwerker van de in Duitsland zeer bekende Allotria Jazz Band. In
1989 richtte hij het internationaal bekende Swing Fire Quartet op.
In de zomer van 2002 kwam er in Duitsland een live CD uit van de Pim
Toscani’s Dixieland All Stars. (CHAOS bestelnummer CACD 8175).
De Pim Toscani's Jazz All Stars staan tijdens hun concerten garant voor
een goed verzorgde en enthousiaste presentatie. Ze bieden U een
programma vol muzikaal vuurwerk.
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