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Foto's februari

In de nieuwsbrief van februari schreef ik: "Het leek mij een goed idee om voortaan deze nieuwsbrief
te beginnen met een aantal foto's van de afgelopen maand.". Dus hier komen de foto's van de
programma's van februari.

David MacGregor kan je hier terug luisteren.

Rebetiko op 7 februari. De foto is van Ozan Sarıtepe.

Pheri Ensemble. Foto: Y. Saka

Rovira. Valkenburg, Toscana op valentijnsdag. (foto O. Sarıtepe)

Gwendolyn Snowdon. (foto O. Sarıtepe)
Franse acapella trio "Les Itinérantes" en een Nederlandse trio bestaande uit: Miranda Dekker,
Marianne Koelemeijer en Peter Molenaar traden op tijdens het open podium dat plaats vond na het
concert van Gwendolyn Snowdon. Die kun je ook terug beluisteren. (de links zijn blauw gekleurd)

Irmak Karaca (met zijn rustgevende zang) met Chai Stofkoper (basgitaar) en Y. Saka (lavta). (Foto
O. Sarıtepe)

Sabi Trio: Rebetiko met een verrassende samenstelling. (Foto O. Sarıtepe)

Liederen uit Anatolië (Foto O. Sarıtepe)

Huistrio van Matrix met Yaşar Saka, Ulaş Yeşil en Göksel Yılmaz. (foto O. Sarıtepe)

Tita Nzebi (foto Y. Saka)

Maandagenda van maart

DO 5 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

VR 6 Amazonon at Matrix
The name Amazonon evokes the Amazon tribe from the Greek Mythology, at the same time
recalling the exuberance of the Amazon rain forest. Not surprisingly, the ensemble was born from
the encounter of musical universes from different traditions; the melodic richness of Greek, Arabic
and Eastern Mediterranean music combined with the rhythmic and harmonic deepness of Brazilian
music, country where Juliano Abramovay was born. Jacobus Thiele and Daniel De Boer complete
the group with an innovative rhythmical approach.
The ensemble interprets historic compositions from Greece and Turkey and contemporary pieces
from musicians that are connected with the Makam idiom, the modal system observed in the
Mediterranean and Middle East. The multicultural background from the musicians is a synthesis of
how they relate to the idea of tradition; each song introduces new lights and colors to the
presentation, and the variety of places where they originate helps to create a rich and diverse
mosaic.
Amazonon:
Juliano Abramovay Fretless guitar, guitar, oud
Chrysanthi Gkika Lyra
Massimiliano Dossoli Clarinet
Daniel De Boer Bass
Jacobus Thiele Percussion
Doors open: 20:00
Concert: 21:00
Tickets: € 10,00 students: € 5,00

ZA 7 Russische Stand-Up
Versta je Russisch? Dan is dit misschien iets voor je…
Друзья, мы снова возвращаемся в дом русскоязычного стендапа в Роттердаме – клуб Matrix.
В этот раз к нам приедет очень смешной комик с ТВ и просто обаятельный парень из
Беларуси – Сергей Горох!
Концерт будет посвящен прекрасному празднику 8 марта и долгожданному приходу весны.
Сергей горох – участник Открытого Микрофона и Comedy Battle (ТНТ), а также победитель
Рассмеши Комика.
Кроме того, в программе лучшие комики Нидерландов.
Ведущий вечера – Михаил Гревцов (Высшая Лига КВН, Stand-Up Голландии)
Двери открыты с 19:30
Начало в 20:00
Ждём всех вас отметить этот прекрасный праздник в весёлой компании. После концерта –
вечеринка!
Такое нельзя пропустить.

ZO 8 Lyrian Modus at Matrix
“Lyrian Modus, a duet of Chrysanthi Gika (Istanbul Lyra) and Charis Laurijsen (Turkish & Cretan
lute). The duet was formed in 2018 as to present classical Ottoman repertoire at Maastheater
festival. Focusing on modal compositions of renown artists/composers they followed the path of
experimentation to their own sound and repertoire. The sweet combination of the traditional pair of
Constantinople will become more aggressive with the Cretan touch of the lute through their original
repertoire.”
Deur open 20.00 uur
Concert: 21.30
Tickets: € 8,- | studenten: € 5,-

DI 10 Serdar Keskin & Mücahit Göker
Serdar Keskin (oud lid van de bekende protest band Grup Yorum) en Mücahit Göker (bekend om
zijn liederen in het Koerdisch) komen de tweede week van maart naar Rotterdam. Ze zullen een
concert geven in Matrix. Hun repertoire bestaat voornamelijk uit hun eigen liederen.
Deur open: 19.30
Programma: 20.30
Tickets: € 10,-

VR 13 Michalis Kakepis: Griekse rock ballads & Kretens
Michalis Kakepis speelde al op muziek instrumenten vanaf zijn 12e jaar op Kreta. Hij heeft 25 jaar in
Athene zijn carrière opgebouwd. Nu woont hij weer op Kreta. Met zijn bijzonder mooie diep donkere
stem kan hij alle genres zingen. Zowel Rebetiko, Folk, Kretens en Rock. Michalis is vooral bekend
om zijn Griekse style rock ballads vanaf 1950 tot nu.
We wensen de bezoekers een fantastische muziek avond.
Deur open: 19.30
Programma: 20.30
Tickets: € 10,- Studenten & R’damPas: € 5,-

ZA 14 Peña in Matrix:
muziek, poëzie en eten uit Zuid-Amerika
Peña is een bijeenkomst met muziek, poëzie en eten waar mensen hun hoop op betere dagen
bespraken. Zaterdag 14 maart houden we zo een peña in Matrix. Zuid-Amerikaans eten in de vorm
empanadas en soep, poëzie voordracht door de Chileense dichter Juan Heinsohn Huala en de
muziek wordt verzorgd door Trio Los Criollos.
Trio Los Criollos is een professioneel Zuid-Amerikaans ensemble,15 jaar geleden opgericht met als
doel de werken van Ariel Ramirez: de Misa Criolla, Navidad Nuestra en Misa por la Paz y la Justicia
te voorzien van krachtige interpretaties. Het repertoire is inmiddels aangevuld met de verschillende
stijlen die de Latijns-Amerika folklore rijk is: huayno, chacarera, tango, Argentijnse zamba, cumbia
etc. In dit concert nemen ze het publiek mee op een reis door het bekendste repertoire van dit
magische continent vol met verschillende muzikale kleuren en smaken.
Trio Los Criollos bestaat uit:
Alvaro Pinto Lyon: multi-instrumentalist, zanger. Hij speelde in “Barroco Andino” en “Amankay”.
Momenteel speelt hij in “Quilapayun”.
Renato Freyggang: multi-instrumentalist, zanger. Hij speelde in “Amankay”, “Oketus” en de
legendarische Chileense groep “Inti Illimani”.
Orlando Miño: componist, zanger en instrumentalist speelde de “Misa Criolla” van Ariel Ramirez
met het “Quartet from the Andes”.
Deur open 19.30 (eten tot 20.45)
Muziek & poëzie: 21.00
Tickets: € 10,Eten: 2 empanadas + 1 kom soep € 7,50

DO 19 Cununa Ensemble: Balkan met een grote B
Het bijzondere aan dit jaar kenmerkt zich niet alleen door de lente-equinox waarin de verschuiving
van de as van de aarde optreedt, maar door de ontwakening van het “Cununa Ensemble”.
De natuur begint tot leven te komen doordat de bomen bladeren krijgen en de bloemen weer
bloeien. Dit gebeurt allemaal terwijl het “Cununa Ensemble” met haar unieke arrangementen van
o.a. liefdes liederen die de bloei van de lente weerspiegelen, aan het publiek ten gehore brengt.
Deze muzikale nectar wordt, uit verschillende muziekgenres zoals Roemeense folklore klassiekeen jazzmuziek, gearrangeerd op een wijze waardoor ieder instrument zijn of haar unieke
karakteristieke stem wordt gebruikt.
Net als een krans (Cununa), zijn de muzikale stijlen, kleuren en interpretaties, gevlochten tot één
bloemenkrans die alle zintuigen aanspreken van het publiek.
Deur Open: 19.30
Programma: 20.30
Tickets: € 10,-

VR 20 Serenade Ensemble: Greek & Turkish songs
Liefhebbers van Turkse en Griekse liederen, samen uitgevoerd en samen gezongen; ze komen
vrijdag 20 maart weer in Matrix optreden. Met zijn viool zal Burak Savaş Andriana (ney) vervangen.
Deur open: 20.00
Programma: 21.00
Tickets: € 10,- | Studenten € 5,-

VR 27

Karoline Kamosi 'LEKI' & Nicolas Mortelmans in concert

We hebben een samenleving waarin we steeds gehaaster leven. Het is heel gemakkelijk geworden
om jezelf compleet voorbij te lopen, het spoor bijster te geraken, tegen dikke muren te botsen en je
goede – fysieke, mentale en emotionele – gezondheid weg te zien glippen.
Niemand is er volledig immuun voor. Ook zangeres Leki heeft dat aan de levende lijve
ondervonden.
De Belgisch-Congolese startte haar muzikale carrière toen ze 12 jaar oud was. Als hiphop artieste
bracht ze platen uit, won awards, gaf optredens en werd 15 jaar lang gevraagd als presentatrice
voor televisie- en radioprogramma’s.
Alles leek vlot te verlopen …
Een malaria, een overvolle agenda, grote emotionele uitdagingen en een druk bezet hoofd dat alle
signalen van het lichaam negeerde, zorgden uiteindelijk voor een mega burn-out.
Na een stop van ruim 3 jaar zorgt muziek weer voor een frisse start. Bij wijze van therapie schreef
Leki tal van nieuwe liedjes die ze graag met je deelt. Urban acoustic, intiem gebracht: stem, gitaar,
percussie en sitar onder begeleiding van Nicolas Mortelmans.
“Wat het einde lijkt, is soms gewoon een nieuw begin”
Deur open: 20.00
Concert: 21.00
Tickets: 10,- € | studenten & R'pas 5,- €

ZA 28 Elif Ensemble, liederen uit Anatolië
Elif ensemble vertolkt op deze avond veelzijdige volksliederen uit Anatolië met traditionele en westerse
invloeden.
Deur open: 20.00 uur
Programma: 21.00 uur
Tickets: €10,00

ZO 29 Thomas Meleteas & TUSK
Shapeshifting Wizards Tour
Greek composer and oudist Thomas Meleteas and experimental duo TUSK are embarking on a
spring mini-tour across the Netherlands and Belgium, performing ‘Shapeshifting Wizards’, alongside
material from their previous records and interpretations of Greek traditional songs, aiming to create
a musical experience deeply rooted in eastern Mediterranean tradition, yet venturing into territories
of contemporary and improvisational music.
‘Shapeshifting Wizards’ is a series of new compositions from Thomas Meleteas, loosely based on
shamanism and mesoamerican folklore, describing the transformation from human to animal in an
abstract way, whilst musically draws inspiration from the music traditions of Greece, Turkey, and
Armenia with a modern twist.
Thomas Meleteas - oud, voice
Pantelis Pilavios - el. guitar
Giorgos Kravvaritis - electronics
With the support of Polyscope
Doors open: 19.30
Concert: 20.30
Tickets: € 10,-

ZA 04 Zeynel Demir: Anatolische volksliederen
Zeynel Demir is a bağlama performer, composer, singer and educator. He was born in Erzurum,
Turkey. Having lived in a family with a rich musical tradition he grew up immersed in Turkish music.
He started playing bağlama at age 7. He graduated from
Ege University State Conservatory of Traditional Turkish Music and he’s been teaching as a lecturer
there since 1995. He has also been teaching saz and vocal lessons at Codarts World Music
Academy in Rotterdam for four years.
For many years he has worked as a music director and instrumentalist for folk dance groups. He
produced 4 albums (“Anatolian Folk Dances”) which included various music samples from different
regions of Turkey. He was the music director, arranger and composer of “Night of the Sultans” and
“Anatolian Sun” dance groups. He conducted choirs which won many awards in competitions. He is
also the lead singer and bağlama performer of a Turkish folk music band “Group Mecaz” giving
concerts in different cities of Turkey and the world.
Doors open: 20.00
Concert: 21.00
Tickets: € 10,- | students: € 5,-
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