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Muzikale ontdekkingen in Matrix
In de 90'er jaren was Matrix bekend als "Wereldmuziekcentrum". Muziekgroepen uit Tuva,
Georgië, Basjkirië en vele andere landen heben opgetreden in Matrix. Het publiek maakte kennis
met de muziek van andere culturen in hartje Rotterdam.
De ontdekkingsreis gaat anno 2019 door. Deze maand hebben we zestal concerten voor u! Kom,
ontdek en geniet van deze rijkdom.
Voor diegenen die nog niet weten waar Matrix is, dit is ons adres: Mauritsstraat 16, Rotterdam.

April Agenda

VR 12 april: Mundus Trio
Het Mundus Trio werd in 2019 in Amsterdam opgericht.
De muziek die Mundus speelt, put zijn inspiratie uit een breed scala aan eeuwenoude en tijdloze
tradities die voortkomen uit de bredere wereld van hedendaagse modale muziek. Met muziek die
past bij het karakter van modale muziekculturen en vrij is van de noodzaak om zich over te geven
aan het overdrijven van muzikale expressie, neemt het Mundus Trio zijn luisteraars mee op een
emotionele reis die euforie kan induceren.
Emine Bostanci: kemenche
Osama Abdulrasol: qanun & ud
Sjahin During: percussion set
Deur open: 19.30 h
Concert: 20.30 h
Tickets: 10,- €
Klik hier om Mundus Trio te beluisteren.

ZA 13 april: Caroline in't Veld
Met haar warme klanken en diepgaande Nederlandse teksten beroert Caroline in't Veld met haar
band de luisteraar. Hun nieuwe album "Vals Paradijs" is niet anders; het album is een feest voor de
kleinkunst.
We nodigen iedereen uit om het bij dit optreden te komen ervaren bij Matrix Rotterdam.
Caroline in't Veld zingt met haar band Nederlandstalige jazz en wereldmuziek. Vaak spelen ze in
opdracht van maatschappelijke organisaties.
De band In't Veld bestaat naast Caroline uit gitarist Johan Fransen, bassist Joost van den Akker
zfb en slagwerk/percussie John Kakiay.
Deuren open: 20:00 uur
Begin optreden: 20:30 uur
Entree: €10,- aan de deur (pinnen mogelijk)
Na het concert kunt u gezellig blijven "hangen" aan onze bar. Matrix sluit pas om 2 uur!

VR 19 april: Indiaas klassiek concert "Sacred Groves"
Prachtige klassieke Indiase muziekconcert in Matrix met: Shabbir Hussain, Kees van Boxtel en Joel
Veena.
Shabbir Hussain is een van de jongste getalenteerde Tabla-spelers van vandaag. Hij is geboren in
1981 in de familie van de befaamde Tabla-speler Ustad Hidayat Khan, Ustad Rehman Khan van
Sikar. Shabbir vertegenwoordigt de derde generatie Tabla-spelers uit Sikar.
Kees van Boxtel begon ongeveer 15 jaar geleden Indiase klassieke muziek te studeren. Als
fluitspeler hoorde hij tijdens zijn eerste reis naar India de Bansuri en werd zijn liefde voor dit
magische instrument geboren. Aan het Rotterdams Conservatorium volgde hij lessen bij Julia
Ohrmann.
Joel Veena is een Indiase slide-gitarist uit Vermont, VS. In 2007 ging hij naar Delhi om lessen te
nemen van Dr. Ranjan Kumar. Vanaf die tijd heeft Joel op tal van locaties en evenementen
opgetreden in de VS, India en Europa. Tegenwoordig krijgt Joel geavanceerde training van sarod
maestro Pt. Alok Lahiri van Kolkata.
Deur open: 20:00
Concert: 21:00
Tickets: € 10,- (pin en contant) Aan de deur verkrijgbaar.

ZA 20 april: Mehtab Guitar
De in Duitsland geboren Mehtab (bekend als Mehtab Guitar) van Turks - Iraanse afkomst zingt
voornamelijk Turkstalige liederen van Anadolu Rock, Pop tot Volksmuziek uit het Zwarte zee-,
Egeïsch- en Oost Anatolisch gebied.
Mehtab is een echte polyglot die in verschillende talen zingt (Turks, Duits, Azeri-Turks, Spaans,
Perzisch, Kurmanci). 20 april zal ze een akoestisch concert geven met haar gitarist Anil Dural en
klarinetist Gökberk Eryilmaz.
Mehtab is vooral bekend door haar Youtube video's. Haar youtube-kanaal heeft meer dan 60
duizend abonnees.
Hier is een duet van Mehtab met Paul Dwyer, "Tanımadığım ten"

Deur open: 20:00 uur
Concert: 21:00 uur
Entree: € 10,-

VR 26 april: Duo Sanki
"Sanki" is een excentrieke duo, actief op verschillende podia en festivals. Andrei H. Akimov en Timur
"Hub" Khabibullin zijn Oefa-dichters en -componisten die veel verder gaan dan de algemeen
aanvaarde genres en stijlen.
Op het festival Agidel 2014 maakte "Sanki" een sterke indruk op de voorzitter van de jury - de
beroemde Russische componist, auteur en performer Yuliy Kim (songwriter voor 50 films: 12 chairs,
Bumbarash, Ordinary miracle, Formula of love, Man from Boulevard des Capucines, Heart of a Dog
etc.) Volgens Kim is "Sanki" de maker van een compleet nieuw genre, theatraal, clown, parmantig,
met een apart gevoel voor humor. Zij voeren hun eigen liedjes uit, gekleed in zwarte en witte
pianoklanken, waarvan er vele al hits zijn geworden. En hun liedjes - "Cap", "Paris", "Guitar" worden
gezongen op de binnenplaatsen en luidruchtige bedrijven. Elk nummer van de groep "Sanki" is een
fascinerend verhaal waarin je zeker mee wilt doen!
Taal; Russisch
Deur open: 18:30 uur
Concert: 19:30 uur
Entree: € 10,https://www.youtube.com/watch?v=TMYpj0YROFc

ZA 27 april: Rebetiko in Matrix "Bobbina"
Rebetiko liefhebbers opgelet: Rebetiko Trio Bobbina komt optreden in Matrix. Noteer het in je
agenda!
Bobbino bestaat uit de volgende muzikanten:
Themis Papaminas: bozouki en zang
Alexandra Karamoutsiou: zang
Periklis Makris: gitaar en zang.
Blijf na het concert gezellig "hangen" aan onze bar. Matrix sluit pas om 2 uur!
Deur open: 20:00 uur
Programma:21:00 uur
Tickets € 10,- (pin of contant) Aan de deur verkrijgbaar.
Zo klinkt Rebetiko in Matrix!

Parkeren een probleem?
Vijf uur lang parkeren voor € 6,- .
Stadsgarage Schouwburgplein (1) is nog geen 200 meter verwijderd van Matrix. Je moet wel van te
voren reserveren.
Kijk hier voor meer aanbiedingen.
Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.

Verzonden met

