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Met het optreden van Nayanika Nandi, de jonge Indiase zangeres, op zaterdag 30 november hebben
we de maand november afgesloten. Het was een prachtige optreden. We hebben zeer mooie
opnamen gemaakt. Binnenkort kunt u een deel ervan op onze youtubekanaal terug zien. Wegens
omstandigheden moesten we 3 concerten aflassen of verzetten. Al met al hebben we een mooie
maand achter de rug.
De Sint, kerst, wintervakanties en oud en nieuw maken december een moeilijke maand om te
programmeren.
We hebben slechts 6 optredens kunnen programmeren en die zijn bijna allen Turkse muziek
georiënteerd.
Daar komen ze.

VR 6 Turkse klassieke muziek concert
Turkse Klassieke Muziekconcert in Matrix, dat wilden we al heel lang... Nu kunnen we het eindelijk
realiseren dankzij de bijdrage van Emine Bostancı (klasieke kemençe) en Burak Savaş (viool en
zang). Zegt het voort. Kom met je vrienden en beleef een mooie avond.
Deur open 20:00
Concert: 21:00
Tickets € 10,00
Emine Bostancı: Klasieke kemençe
Burak Savaş: Viool, zang
Yaşar Saka: Lavta
Jacobus Thiele: Percussie
Parkeren is goedkoper bij stadsgarage Schouwburgplein dan op straat.

Maak nieuwe kop

ZA 7 Turks romantische pop met Garbis
Garbis Şerikoğlu is een doorgewinterde gitarist die de Turkse Popmuziek goed kent. Vanavond laat
hij dat dan ook horen in Matrix. Zijn repertoire bestaat uit de romantische liederen van Tanju Okan,
Alpay, Sezen Aksu e.d.. De liederen gaan veelal over liefde, drank en eenzaamheid. U kunt er zeker
van zijn dat het Turkse publiek met hem mee zal zingen.
Garbis Şerikoğlu: gitaar en zang
Erdal Pınar: basgitaar
Ümit Sav: viool,
Jacobus Thiele: percussie
Na het concert van Garbis gaan we verder met disco en karaoke!
Deur open:20:00
Concert: 21:00
Toegang: 10,-

VR 13 Solisten van RYSK
De solisten van het Turkse Volksmuziekkoor RYSK zingen onder begeleiding van hun dirigent volksliederen.
Ze worden bijgestaan door een ensemble met percussie, gitaar, saz en basgitaar.

Deur open: 19:30
Programma: 20:00
Tickets: € 10.-

ZA 13 Grieks Turkse liederen met Serenade
Andriana (ney) komt eventjes naar Nederland. Hierdoor is Serenade Ensemble weer compleet en
kunnen ze weer in Matrix optreden.
Doors open: 20:00
Programma: 21:00
Tickets: 10,- €

ZA 21 Multisonant Ensemble
Een bijzonder programma waarin universele bewustzijn, zuivere liefde voor al wat bestaat, de rode
draad vormen.
Onder de titel “Today’s Sounds – Yesterday’s Stories” brengt de componiste en pianiste Meliha
Doguduyal samen met haar ensemble Multisonant een crossover-programma vol overeenkomsten
en contrasten waarin muziek, literatuur en performance met elkaar worden verweven, ten gehore.
Westerse klanken worden op een verrassende wijze vermengd met melodische en ritmische modi en
de compositie-vormen uit het Midden-Oosten
Meliha Doğuduyal – Piano / Compositions / Artistic Director
Cengiz Arslanpay – Ney / Rebab / Kaval / Duduk / Live electronics
Çiğdem Okuyucu – Vocal / Ud
Burak Savaş – Vocal / Violin
Deur open: 19:45 h
Programma: 20:30 h
Tickets: 12,00 €

ZA 28 Makas in Matrix Rotterdam
Makas is een muziekgroep uit Nederland die Anatolische Rock speelt. Afgelopen zomer hebben ze
opgetreden op het grootste Rockfestival in Istanbul "Zeytinli rock festival". Onlangs is er een CD van
Makas verschenen. Als je ze nog niet kent is dit een mooie gelegenheid!
Deur open: 20:00
Programma: 21:00
Tickets: 10,- €
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