Is deze e-mail niet goed leesbaar? Klik hier voor de webversie.

Foto's januari
Het leek mij een goed idee om voortaan deze nieuwsbrief te beginnen met een aantal foto's van de
afgelopen maand. Zo heeft u een idee van wat er geweest is. Één beeld zegt immers meer dan
duizend woorden. Van sommige concerten heb ik de foto's nog niet ontvangen. Daarom moet u dit
initiatief ook niet als een verslag zien van de maand januari. Vandaar dat het woord "idee" drie
zinnen geleden vetgedrukt staat. Na de foto's krijgt u het programma van de weken voor ons.

Çimen Yalçın, wat kan zij zingen! Deze complete zin is een link naar een video van Çimen in Matrix.

Vishwa, verrasende "wereldmuziek" ensemble. En deze zin is weer een link, wacht dat kan je direct
zien (blauw en onderstreept) Voortaan hoef ik dat niet meer op te merken. Dat scheelt...

Kosmokrators zongen Griekse rebetiko in het Nederlands. Dat klonk waanzinnig! (Nog geen video's)

Karisma, ook net zo verrassend met flamenco als uitgangspunt. O ja, door op die link te klikken kom
je op onze YouTube-kanaal. Als je toch al daar bent kun je je ook met één klik abonneren op onze
kanaal. Helemaal gratis en voor niets!

Er kunnen best veel muzikanten op het podium...

Santo Remedio, goed op elkaar ingespeelde muzikanten.

"Lokum" betekent Turks fruit. Zo zoet klonk het ook!

Je hoorde in de video van Lokum het publiek meeklappen. En je was natuurlijk benieuwd uit
hoeveel mensen dat publiek bestond...

Programma van februari
U denkt nu: "het is al 6 februari ... " Ja u heeft helemaal gelijk. 1 januari hadden we een optreden
van David MacGregor. Die hadden ik al aangekondigd in het programma van januari omdat de
eerste programma's van de maand net de nieuwsbrief niet halen. Dit komt dan weer (net als deze
nieuwsbrief) omdat we van sommige groepen de gegevens te laat ontvangen. Ik heb ook enorme
moeite met het opstellen van de teksten. Hopelijk vinden we een vrijwilliger voor deze taak die daar
minder moeite mee heeft! (deze laatste zin was meteen ook een oproep)

VR 07 Rebetiko Quartet met…
Rebetiko is de stedelijke muziek van Athene en Pireus die bloeide in de decennia 1930-1950, de
samenleving raakte en het stedelijke volkselement van Griekse muziek creëerde.
Rebetiko is ontstaan uit vluchtelingen afkomstig uit de Egeïsche kant van Turkije en bevat modale
elementen in improvisatie en compositie, geeft uitdrukking aan de problemen en het leven van
gewone mensen en beschrijft een periode, maar toch leeft het en wordt het door zoveel mensen
gespeeld en gezongen.
Deze nacht staat in het teken van rebetiko-muziek. Kom allemaal samen zingen!
Aris Spiliotopoulos: bouzouki/vocals
Dimitris Maris: bouzouki/vocals
Vangelis Chatzigiannis: guitar/vocals
Vanessa Kourtesi: vocals
Deur open: 20:00
Programma: 21:00
Tickets: 10,- €

ZA 08 World-Jazz met “Pheri”
De sound van Pheri is zoals een stad vol kleurrijke mensen van over de hele wereld, dus enorm
breed en vermogen om alle kanten te gaan in een onverwachts manier. De timbre van de Ud die zo
antiek kan klinken als post-modern samen met verfijnd groove elementen en ritmes die bestaan uit
toetsen, drums en elektrisch bas. Zeer beïnvloed door rock, jazz en traditionele Turks muziek zorgt
Pheri ervoor een samensmelting van dikke grooves en Mediterraanse melodieën. Gewoon uit
Rotterdam!
Pheri is:
Erol Leenhouts: ud & vocals
Yiannis Karygiannis: keys & synths
Mehrad Hezarkhani: electric bass
Branko Valchev: drums
Deur open: 20:00
Programma: 21:00
Tickets: € 10,- Student & R’damPas: € 5,-

VR 14 Duo Rovira Valkenburg & Moises Toscano
Valentijnsdag in Matrix: Duo Rovira Valkenburg & Moises Toscano
Zuid-Amerikaanse muziek en Argentijnse tango passender muziek bij de Valentijnsdag kunnen we
niet verzinnen. Het duo bestaande uit de muzikale koppel Alvaro Rovira en Mirre Valkenburg, is
meester in deze genres.
De vliegende fluitist Moisés Toscano is terug van weggeweest en speelt deze avond mee met
Rovira Valkenburg.
Er wordt gezocht naar een passende culinaire aanvulling.
Alvaro Rovira Ruiz: 7 snarig gitaar
Mirre Valkenburg: zang
Moisés Toscano: dwarsfluit
Deur open: 20.00 uur
Programma: 21.00
Tickets: € 10,-

ZA 15 Gwendolyn Snowdon, Ierse Folk
Gwendolyn Snowdon lanceerde haar solocarrière met de release van het eerste album, Three
Strand Braid. Three Strand Braid is geïnspireerd op het gemengde erfgoed van kunstenaars van het
Nederlands, Engels en Iers, en alle drie talen zijn op het album in traditionele folkstijl verweven.
Gwendolyn Snowdon, is misschien het best bekend als leadzanger voor Celtic Folk band, Finvarra.
Ze is een fulltime muzikant en zal blijven optreden met Finvarra, maar haar passie voor het maken
en uitvoeren van haar eigen muziek is op gang gekomen. Drie Strand Braid werd goed ontvangen
tijdens haar mini-tour 2016, op veel festivalpodia in Nederland en België; en ze maakte de lange lijst
voor Nederland Fantasy Awards voor Best Live Act-2016.
Deur open: 20:00
Concert: 21:00
Tickets: 10,- €

ZO 16 Lazy Sunday concert: Irmak Karaca
Kom rustig bij met de zachte stem van Irmak Karaca. Op zjjn gitaar vertolkt hij bekende liederen uit
Turkije. Naast Turks zingt hij ook in het Koerdisch en Armeens. Irmak is een goede bekende in de
muziekscene van Istanbul.
Op dit bijzondere concert in Matrix wordt hij begeleidt door Chai Stofkoper op basgitaar en Yaşar
Saka op lavta en andere melodie instrumenten.
Deur open: 19.00 uur
Programma: 20.00 uur
Tickets: € 10,- Studenten & R’damPas: € 5,-

VR 21 Grieks Rebetiko: Sabi Trio
Sabi star, also known as the Desert Rhodes, if you look for it, you’ll find it from North Africa and the
Sahara to the south of Natal and Swaziland. Sabi Stars seed travels through the vast wilderness,
crossing borders and countries.We also plan a journey based on old and new melodies we love,
drawing musical material from the endless musical tradition of the wider Greek space, just like the
journey of our flower! The guitar intertwines with accordion, the piano with the lap steel guitar and
the three voices together, create a colorful musical environment.
Haroula Tsalpara: Piano, Accordion, Voice
Eleni Chartalami: Percussions, Ney, Voice
Kostis Kostakis: Guitar, Lap Steel guitar, Voice
Doors open: 19:30
Program: 20:30
Tickets: 10,- €

ZA 22 Sounds of Iran: Reza Mirjalali & Yazdan Dadbeh
Dit duo is een samenwerking tussen twee muzikanten met dezelfde gedachten over de mystieke
aard van Iraanse muziek. Het is een miniatuur van hoe Iranese nachten klinken.
Het idee voor dit project is ontstaan uit synchronisatie- en jamsessies tussen Reza
Mirjalali en Yazdan Dadbeh op basis van enkele Iraanse lyrische liedjes en traditionele en folklore
melodieën samen met hun originele composities.
Dit programma van de collectieve geluiden van Iraanse nachten is een eerbetoon aan de mensen in
Iran die streven naar betere dagen.
Deur open: 20.00
Programma: 21.00
Tickets: € 10,- Student | R’damPas: € 5,-

ZO 23 Liederen uit Anatolië
Deze formatie bestaande uit Ulaş Yeşil, Alper Kelekçi,Tülin Yılmaz, Alper Gök en Zafer Kaya brengt
liederen uit Anatolië ten gehore. Noteer het in je agenda. 23 februari is op een zondag.
Deur open 19:30
Programma: 20:30
Tickets: € 12,50

VR 28 Liederen van 3 troubadours
Onze Matrix-huis-trio bestaande uit Ulaş Yeşil (kopuz), Göksel Yılmaz (bağlama) en Yaşar Saka
(bas saz) gaan liederen van 3 troubadours voordragen.
Meze aanwezig
Deur open: 20:00
Programma: 21:00
Tickets: € 7,5

ZA 29 Tita Nzebi voice of Gabon
Tita Nzebi, wordt in de recensies beschreven als: klein vrouwtje met een krachtige stem, “rising star
of Africa”, ze heeft een uitstekende aanwezigheid op het podium en voor iedereen is het alsof
iemand haar al lang kent…
Ze heeft 2 albums op haar naam staan.
Ze komt voor de eerste keer naar Rotterdam. Waar gaat ze optreden? In Matrix natuurlijk!
Mis dit niet, anders moet je 4 jaar wachten!
Deur open: 20:00 uur
Concert: 21:00 uur
Tickets: € 10,-

DI 03 Rebetiko met gebroeders Laurijsen
Rebetika is Griekse stadsmuziek bij uitstek.
Broers, Charis en Andonis Laurijsen komen dinsndag 3 maart met zijn tweeën naar Matrix.
Rebetiko liefhebbers dit moet je niet missen want je weet: Charis is maar af en toe in Nederland.
Deur open: 19:30
Programma: 20:30 (Nederlandse tijd!)
Tickets: 8,- € | Studenten & R’dampas: 4,- €

DO 05

Cypriot Elegies: Michalis & Petros Kouloumis Quartet

Voor het eerst gaan de op Cyprus geboren broers Michalis en Petros Kouloumis op tournee in
België en Nederland. Michalis, een veelgeprezen violist en Petros met zijn uitzonderlijke stem,
zullen muziek uit hun thuisland Cyprus tonen, evenals materiaal van Michalis ‘debuutalbum’ Soil
‘vermengd met rijke en soulvolle improvisaties (taksims, amanes).
Dine Doneff ook bekend als Costas Theodorou, een zeer gewaardeerde kunstenaar, multiinstrumentalist en de vooraanstaande oud-speler Alexandros Papadimitrakis zullen het kwartet
voltooien.
Het kwartet presenteert ook originele composities van het langverwachte album “Displaced Dreams”
dat in maart 2020 uitkomt.
Muzikanten:
Dine Doneff – contrabas, percussie
Alexandros Papadimitrakis – oud, luit
Petros Kouloumis – luit, piano, stem
Michalis Kouloumis – viool, altviool, stem, arrangementen
Deur open: 19:30
Concert: 20:30
Kaarten: € 12,5 (aan de deur) | Studenten: € 8
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