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Januari extra
Beste lezers,
Sinds de laatste nieuwsbrief hebben we nog 3 concerten geprogrammeerd.
Ik zal kort proberen uit te leggen waarom.
Michalis Kouloumis is een zeer goede violist uit Cyprus die hier aan Codarts les geeft. Met wat voor
een project hij naar Matrix komt volgende week donderdag is nog een verrassing.
Codarts zit vol met verrassingen en Rotterdam is zich daar niet van bewust!.
De ensembles die door de studenten (vooral van de wereldmuziek afdeling) gevormd worden
verrassen ons telkens weer. Afgelopen week "Vishwa", in oktober "Atmaca" wow...
In januari dus naast Kouloumis project nog 2 van zulke ensembles" "Karisma" en "Lokum"
Bijna vergeten: deze maand krijg je met R'damPas 50% korting op de entree!
Tot ziens

ZA 18 Concert "Karisma"
Karisma is opgericht aan het Codarts Conservatorium in Rotterdam. De groep wil haar horizon
verbreden door invloeden uit jazz en flamenco samen te smelten. Tegelijkertijd is ze op zoek naar
nieuwe manieren om zich uit te drukken via haar muziek.
Hun repertoire bestaat uit originele composities samen met composities van meesters uit het
verleden en het heden.
Karisma:
Anoush Saadat: gitaar
Mathieu Oscar: gitaar
Loek van den Berg: saxofoon
Mehrad Hezarkhani: basgitaar
Yazdan Dadbeh: percussie
Doors open: 20:00 h
Concert; 21:00 h
Tickets: € 10,- | Students & R'damPas € 5,-

DO 23 Concert Michalis Kouloumis
Zoals eerder vermeld is dit een verrassing, ook voor ons!
Michalis Kouloumis: Viool

VR 24 Concert Santo Remedio
Santo Remedio is een kwartet dat de minder bekende muziek van de creoolse culturen uit LatijnsAmerika speelt. De Argentijnse chamamé en chacarera, de Colombiaanse cumbia, de Peruaanse
wals, festejo en landó en de Chileense cueca brava maken deel uit van hun veelzijdige repertoire.
Muziek die klinkt in het nachtleven van steden als Lima, Barranquilla, Caracas en Valparaiso.
Met de gepassioneerde zang van Macarena Paz Pizarro, een grote variëteit aan ritmes en sounds
verleidt de muziek van Santo Remedio de luisteraar naar de dansvloer.
Macarena Paz Pizarro: lead zang, cuatro, charango, bombo legüero.
Rodrigo E. Cortes Juantok: zang, gitaar, tiple, charango, cuatro
Alejandro Arrate: Basgitaar
Fred Abbingh: accordeon
Eduardo Piraña Leiva: percussie
Deur open: 20:00
Program: 21:00
Tickets: 10,00 €

ZA 25 Concert "Lokum Ensemble"
Lokum Ensemble ontstond een jaar geleden in Rotterdam om op maqam gebaseerde traditionele
Anatolische tunes te spelen, evenals de Ottomaanse klassieke stukken. De belangrijkste focus van
dit ensemble is het behouden van de traditionele essentie van de muziek met een opbeurende
sfeer.

Çiğdem Okuyucu | Vocals
Barış Ofluoğlu | Double Base
Dimitra Metzaki | Ud
Jacobus Thiele | Percussion
Nikos Avgoustidis | Ud

Deur open: 20:00 uur
Concert: 21:00 uur
Tickets: € 10,- R'damPas & Student € 5,https://www.youtube.com/watch?v=DlwDuB7EVoE
https://www.youtube.com/watch?v=AS6DCLw49-g&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=mCzE9xEOZmg

VR 31 Concert Mundus Quartet
Mundus Quartet werd opgericht in 2019 in Nederland, met muzikanten uit verschillende hoeken van
de wereld. Hun muziek is net zo divers als hun oorsprong en combineert kleurrijke soundscapes uit
het Byzantijnse tijdperk, Klein Azië, Middellandse Zee en Balkan-geluiden met geïmproviseerde
hedendaagse muziekelementen. De muzikanten, verankerd in een krachtige traditie, zijn in fase met
de wereld van vandaag en meer dan ooit ontvankelijk voor andere muzikale stijlen.
Emine Bostanci (TR): Vocals & Kemenche
Sjahin During (TR/ NL): Percussion set
Juliano Abramovay (BR): Fretless guitar & Oud
Bence Huszar (HU): Cello
Deuren open: 20:00
Programma: 21:00
Kaarten: 10, – €

ZA 1 feb David MacGregor at Matrix
Een geïmproviseerde reis:
In dit concert en verhalenvertelling neemt David het publiek mee op reis met zijn gitaar. Hij speelt de
‘fingerstyle’-techniek waarbij hij het geluid van zijn eigen band creëert door tegelijkertijd baslijnen,
akkoorden en melodie op één instrument te spelen.
Hij is een boeiende improvisator en geen een show is hetzelfde. Zijn uitvoering bevat een mix van
opnieuw bedachte wereldberoemde liedjes en originele muziek geïnspireerd op geleerde lessen en
observaties tijdens zijn reis door het leven als een reizende muzikant.
Davids ontspannen podiumpresentatie en aangename persoonlijkheid creëren een intieme en
warme omgeving waarin mensen van alle leeftijden en achtergronden samenkomen om muziek en
het leven te vieren. Deze verfrissende uitvoering combineert alle verschillende muziekgenres die hij
de afgelopen 20 jaar heeft opgedaan, zoals jazz, blues, klassiek, rock, folk, heavy metal, world,
funk, latin, country en traditionele schotse muziek.
Geniet van deze unieke uitvoering en vertel ons, hoeveel gitaren kun je horen? Hoeveel stijlen kun
je in elk nummer vinden? Welk verhaal van David resoneert het best bij jouw reis?
Deur open: 19:00
Concert 20:00
Tickets: 10,- € R'damPas: 5,- €
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