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ZA 7 december Turks Pop met Garbis: ’70-heden
In de vorige nieuwsbrief was dit concert aangekondigd op de 23ste november. De datum is nu 7
december.
Verder geven we de 3 concerten die nog in november plaats vinden hieronder weer.
Vandaag Iraanse muziek van de duo: Babak Barbod en Farhad Safari.
Morgen de Griekse duo: Spathe.
Vrijdag 29 november is er een Russisch Stand-up.
Zaterdag de 30ste Indiase muziek met Nandi en Ganesh Ramnath.
Kom en laat je verrassen, kom en ontdek nieuwe muziek!
Hier een opname van een eerdere Indiase muziek in Matrix:
https://www.youtube.com/watch?v=mqexOZcbnus

DO 21 Babak Barbod & Farhad Safari
Twee Iraanse muzikanten Babak Barbod & Farhad Safari komen in Matrix hun eigen composities
voordragen. Farhad speelt naast traditionele tombak zijn eigen bedacht en gebouwde percussie
instrumenten. Babak Barbod speelt Ud.
Klik hier voor een audiopname
Deur open: 19:30
Concert: 20:30
Tickets: 10,- €

VR 22 Spathé
Spathé is a duet, which consists of Alex Chrysostomides and Nikos Avgoustidis. Their music is a
combination of modern and traditional sounds, creating a distillation of different music styles.
A crossover musical proposal with known traditional eastern and western melodies plus their own
compositions.
Alex Chrysostomides: Electric and acoustic guitar, vocals
Nikos Avgoustidis: Oud, vocals
Doors open: 20:00
Concert: 21:00
Tickets: 10,- € | studenten 5,- €

ZA 30 Nayanika Nandi & Ganesh Ramnath
Nayanika Nandi - Super talent uit India, is geboren in het jaar 2000 in Bhilai (India), en wordt in India
gezien als een van de grootste jonge zangtalenten van dit moment. Vanaf 5 jaar oud kreeg ze
zanglessen van Shri Raghunath Thakur. Op 9 jarige leeftijd vertrok ze naar Calcutta waar ze
privélessen genoot van Ustad Rashid Khan. Door hem ervaarde Nayanika de echte essentie van
Indiaas klassieke muziek en de zegeningen die gepaard gaan bij het bijwonen van muzieklessen van
een Ustaad. Op dit moment heeft ze lessen van Vidushi Kalpana Zokarkar van de Gwalior gharana
en geniet ze dagelijks van de immense kennis van haar goeroe. Maar bovenal wordt ze van jongs af
aan enorm gesteund door haar mentor Pandit Parthasarathi Mukherjee, een internationaal bekende
top tabla speler.
Muziek maken genereert een immense vreugde. Nayanika wil niets liever dan deze vreugde aan de
luisteraar over te brengen. In Haarlem zal ze samen met Ganesh Ramnath op tabla en Kees van
Boxtel op bansuri ragas vertolken vanuit het diepst van haar ziel. Op tanpoura speelt Josette
Pangels.
Nayanika heeft diverse prijzen gewonnen en is regelmatig te horen op India radio.
Deur open: 20:00 uur
Concert: 21:00 uur
Tickets: 15,- €
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