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Beste, lieve, geachte bezoeker van het Brokken Festival

Ik ben blij en trots opnieuw een prachtige editie van het Brokken Festival te presenteren! Op het podium een zeer diverse line-up met twee contrasterende trio’s, drie bijzondere solo’s, een nieuwe Brokken Records release, een voorproefje van de productie die ik komend voorjaar met dichter Ellen Deckwitz ga doen en tot slot Dimlicht (North Sea Jazz Compositieopdracht 2017) van Morris Kliphuis.
Voor het eerst staat de programmering van het festival los van de concertserie in Zaal 100. Met die maandelijkse muzikale ontmoetingen in dat fijne Amsterdamse zaaltje ben ik na tien jaar gestopt. Ik had behoefte aan meer focus, aan verdieping en vooral meer tijd. Daarom was er in 2017 ook geen BrokkenBal, het muziekfestijn met literaire gasten dat ik jaarlijks rond de Boekenweek in het Bimhuis programmeerde. De link naar literatuur en/of poëzie zal van nu af aan op elke editie van het Brokken Festival terug te vinden zijn. 

Zo is het Brokken Festival voortaan ons jaarlijkse paradepaardje waar alles waar ‚brokken’ voor staat de revue passeert. Een prikkelend feest der verkenning met een grote variëteit aan stijlen, contrasten en genres, waard om live mee te maken. Want wat er dán gebeurt, dáár op dát moment. Daar gaat het om.  
                                                                                                                      In het allereerste persbericht over mijn eerste band Corrie en de Brokken uit 1986 stond Het maakt Corrie van Binsbergen niets uit onder welke vlag zij varen mag. Grenzen of hokjes bestaan niet voor haar. Deze strekking gaat nog steeds op voor wat ik doe en zeker voor het Brokken Festival. Ellington zei het trouwens ook al There are only two kinds of music. Good music, and the other kind. Toen ik Morris begin juli bij Kunststof op Radio 1 hoorde praten over zijn compositieopdracht voor het North Sea Jazz Festival en hij zei dat het hem niet kon schelen in welke categorie zijn muziek zou moeten vallen dacht ik de cirkel is rond, hier zit iemand die er ook zo over denkt. Grenzen of hokjes bestaan niet.

Veel plezier vanavond! 
Corrie van Binsbergen, artistiek leider Stichting Brokken

WELKOM!
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De jonge talentvolle Roosmarijn Tuenter heeft onder haar 

artiestennaam Roosmarijn al op vele Europese podia gespeeld. 

Sólin is opgericht aan het Utrechts Conservatorium waar alledrie 

studeerden. De band brengt een bijzondere mix van dromerige liedjes 

met groovy rock en impro. Mees maakte deel uit van leerorkest de 

BrokkenFabriek, Sjoerd was curator van een CLUB 100 en Roosmarijn 

hoorde ik bij een eindexamen van de HKU. Hun individuele muzikale 

kwaliteiten waren me al opgevallen. Toen ik Sólin hoorde dacht ik 

direct: die wil ik op het Brokken Festival!
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Als 4-jarig meisje hoorde ik iemand viool spelen en ik wist meteen dat dit mijn instrument was. Ik startte met klassiek maar op de middelbare school sloeg ik een andere weg in en begon ik met improviseren. Ik merkte hoe bevrijdend het was om jezelf uit te drukken met je instrument, zonder daarvoor noten nodig te hebben. Samen improviseren vind ik een van de mooiste dingen om te doen. Het is net alsof je zonder na te denken een trein instapt en niet weet waar de reis gaat eindigen.

SÓLIN

Roosmarijn Tuenter - Altviool, zang

Sjoerd de Roij - Bas

Mees Siderius - Drums
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We spelen geen jazz, we spelen mét jazz. We willen graag de mogelijkheid hebben om nieuwe paden te ontdekken tijdens concerten. En stellen productie boven reproductie.

Belgische band, opgericht in 2011. De leden van dit pianotrio vormen 

tevens de ritmesectie van Flat Earth Society. Too Noisy Fish put z’n 

inspiratie uit eender welk muziekgenre, met de vrijheid van jazz als 

gemeenschappelijke noemer. De composities van Peter Vandenberghe 

laveren tussen jazz, rock, techno, impro, film, hedendaagse muziek.

LAVALU

Twee mensen die dicht bij me staan zeiden los van elkaar in korte tijd dat ze mijn muziek solo 
met piano eigenlijk het mooist vinden. Ik had het gevoel dat dat 

niet voor niets op mijn pad kwam. 
Wat het sterkst in je leeft komt uiteindelijk toch wel naar voren.

Lavalu - Piano, zang

Peter Vandenberghe - Piano

Kristof Roseeuw - Contrabas

Teun Verbruggen - DrumsTOO NOISY FISH

Lavalu (artiestennaam van 

Marielle Woltring) is singer 

songwriter en componiste. 

Als soliste probeert zij de 

wereld van Debussy, Satie en 

Schubert muzikaal te vertalen 

in een 21e eeuws pop- en 

jazzidioom. Onlangs kwam 

haar nieuwe album Solitary 

High uit en de eerste kritieken 

zijn lovend. Lavalu schreef de

muziek voor Het

Pauperparadijs op teksten van

Tom de Ket en zingt ook in de

band van deze musical.
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Hide & Squeak is de titel van het nieuwe solo-album van de Schots/

Nederlandse slagwerker Alan Purves. De CD komt uit op ons eigen 

Brokken Records Label. Alan is met geen enkele slagwerker te 

vergelijken, hij is truly ‘one of a kind’. Of het nu obscure instrumenten 

zijn als de hapi en boomwackers, zijn zelfgemaakte instrumenten 

als de brimbram en de hemarimba, of objecten als springveren 

en rubberen varkens, in zijn handen wordt het altijd muziek! Alan 

heeft gigantische muzikale antennes, hij is behoorlijk ‚Zen’. Zoals 

laatst mooi verwoord in een recensie: Dat is het bijzondere van deze 

zelfverklaarde squeekologist  – hij presenteert zich als halve clown, 

maar ondertussen is het een rasmuzikant die op een fenomenale 

manier unieke muziek zit te maken.

Ik kom niet naar de studio met 

een idee, ik kom met een heleboel 

spullen. Dan ga ik iets bouwen. 

En iets over mijn naam: Purves 

betekent ‚verzamelaar’ en Alan 

staat voor ‚harmonie’.

BROKKEN RECORDS

Geheel tegen de tijdsgeest in startte Corrie van Binsbergen in 2008 

een eigen platenlabel: Brokken Records. Net als bij producties van 

Stichting Brokken is het overkoepelende kenmerk avontuurlijke 

eclectische muziek zonder grenzen. Het streven was minimaal 1 album 

per jaar uit te brengen. Hide & Squeak is BR nummer 009, mooi op 

schema dus. Vanavond zijn alle Brokken Records met 3 euro korting te 

koop. Uiteraard ook te bestellen via onze webwinkel.

Alan ‘’Gunga” Purves 
Percussie, toys
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HIDE & SQUEAK
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De Utrechtse klankperformer Dianne Verdonk maakt haar eigen 

instrumenten. De Bellyhorn lijkt op een enorme zitzak met een hoorn 

en La Diantenne is een kruising van een flexibele blikken plaat, een 

vedel en een theremin. Dianne maakte van 2009 tot 2012 een aantal 

malen deel uit van de BrokkenFabriek.

LA DIANTENNE

Ik kwam er achter dat ik wilde dat een instrument niets doet voordat iemand er energie in stopt. Je moet dus eerst iets dóen, en het liefst niet alleen op een knopje te drukken. Er moet een zichtbare handeling zijn, die liefst enigszins aansluit bij wat er klinkt. Vervolgens wil ik graag die klank ter plekke kunnen vormen. Bij veel huidige interfaces en instrumenten voor het maken van elektronische muziek ervaar ik die aansluiting niet of te weinig. Waarschijnlijk heb ik die behoefte aan het fysiek bespelen van een instrument doordat ik oorspronkelijk cello en contrabas speelde. Dat zijn beide grote instrumenten, waarbij elke specifieke handeling een specifieke klank veroorzaakt.
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Dianne Verdonk

La Diantenne, Bellyhorn, zang
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OLIJVEN MOET JE LEREN LEZEN

Ellen Deckwitz is Nederlands kampioen Poetry Slam 2009 en schrijft 

columns voor de NRC en De Morgen. Voor haar bundel De Steen 

vreest mij kreeg zij in 2012 de C. Buddingh’-prijs voor het beste 

poëziedebuut. De bundel Olijven moet je leren lezen verscheen 

in 2016, een aanstekelijk en zeer toegankelijk boek, waarin Ellen 

Deckwitz een lans breekt voor de poëzie. Toen we in de zomer van 

2016 samen op een festival optraden gaf Ellen me het boek cadeau. 

En ik was gelijk enthousiast. Kunnen we dit niet live gaan doen? Op 

een of andere manier? Kan ik het misschien combineren met mijn 

wens solo te spelen bij projecties van poëzie? Wat het precies gaat 

worden zal op 26 januari pas duidelijk zijn. Maar vanavond nemen we 

alvast een klein aanloopje.

SPEELLIJST
26.01  Toneelschuur, Haarlem (première) 28.01  Theater De Bussel, Oosterhout31.01  De Nieuwe Liefde, Amsterdam01.02  De Kennismakerij, Tilburg17.02  Theater aan de Slinger, Houten22.02  De Harmonie, Leeuwarden03.03  De Kleine Willem, Enschede10.03  Theater Bouwkunde, Deventer11.03  Theater de Lieve Vrouw, Amersfoort16.03  Theater Walhalla, Rotterdam25.03  Schouwburg Odeon, Zwolle

Poëzie is zo veel meer dan we 

denken: ze kan tegelijkertijd 

grappig én schrijnend zijn, 

ontroerend en ontluisterend. Acht 

regels kunnen de impact hebben 

van een natuurdocumentaire en 

actiefilm in één.
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Ellen Deckwitz - Gedichten & voordracht

Corrie van Binsbergen - Gitaar

Martijn Grootendorst - Live video



De mensen moeten iets uit een 

optreden kunnen halen dat 

voor hen betekenis heeft. Ik 

wil graag dat ze luikjes in hun 

hoofd openzetten waarbij ze een 

tegenkracht ervaren tegen te 

veel nadenken. Ik wil samen met 

het publiek het gevoel hebben op 

te gaan in een groter geheel, te 

delen in een bijzondere ervaring 

die los staat van de dagelijkse 

werkelijkheid.

Hoornist Morris Kliphuis kreeg in 2017 de jaarlijkse compositieopdracht van het North Sea Jazz Festival. De compositie 
werd uitgevoerd door een geheel nieuw sextet: Dimlicht. De band 
is samengesteld uit muzikanten met verschillende achtergronden, 
van synth-pop tot aan free jazz en klassiek. Kliphuis won in 2014 een 
Edison Jazz met zijn band Kapok. Met Lucky Fonz III maakte hij dit 
jaar The Secret Diary of Nora Plain, een liedcyclus voor Nora Fischer 
en het Ragazze Quartet. Morris is hors categorie. In 2013 was hij een 
van de eerste curatoren van CLUB 100. Het is heel fijn met hem samen 
te werken. En met hem te spelen in Vanbinsbergen Playstation, waar 
Mete overigens ook in speelt. Mischa en Jasper traden eerder al eens 
op bij CLUB 100. 
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DIMLICHT

Morris Kliphuis - Hoorn, cornet

Mete Erker - Basklarinet, tenorsax

Alexander Hawkins - Piano

Jasper Slijderink - Synthesizers

Ricardo Lekatompessy - Bas

Mischa Porte - Drums
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CORRIE VAN BINSBERGEN

Corrie van Binsbergen is gitarist, componist en artistiek leider van 

Stichting Brokken waarmee ze grensoverschrijdende projecten 

initieert. Bekend werd ze met Corrie en de (Grote) Brokken. Verhalen 

en poëzie zijn sinds 2000 belangrijke drijfveren in haar carrière en 

ze werkte samen met vele schrijvers zoals Remco Campert, Kees 

van Kooten, Josse De Pauw, Esther Gerritsen en met name Toon 

Tellegen. Met schrijver Dimitri Verhulst toerde ze dit najaar door 

België en Nederland met de voorstelling Godverdomse Dagen op 

een Godverdomse Bol. Van Binsbergen ontving in 1999 de VPRO/Boy 

Edgar Prijs. In 2012 werd zij genomineerd voor de Amsterdamprijs 

voor de Kunst in de categorie bewezen kwaliteit. 
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Op 26 januari gaat de 
productie Olijven moet je 

leren lezen met dichter Ellen 

Deckwitz in première in de 
Toneelschuur Haarlem en op 

31 januari spelen we in De 
Nieuwe Liefde, Amsterdam. 

(speellijst op blz 7)

Seizoen 2018/2019 spelen we Ik wou, een nieuwe voorstelling met Toon Tellegen en het Wisselend Toonkwintet. Doorgaans zijn er eerst verhalen die vervolgens geïllustreerd worden. Bij Ik wou waren er eerst krachtige kinderportretten van Ingrid Godon en toen pas de tekst. Ik heb erg veel zin om hiermee aan de slag te gaan. Straks dus onze klinkende versie, een combinatie van beeldende kunst, literatuur en muziek. Op 12 november gaat de voorstelling in première in De Kleine Komedie in Amsterdam, daarna op tournee door Nederland en Belgie.

Voor mijn band 

VANBINSBERGEN PLAYSTATION 

heb ik een compositieopdracht 

gekregen van stadsdeel West 

voor Westergasfabriek 15 

jaar. Op zondagmiddag 8 

april de wereldpremière in het 

Westerpark, bij mooi weer 

onder de bloeiende Japanse 

kers. 

Voorjaar 2019 staat Tijd & 
Melancholie op stapel met 
filosofe Joke Hermsen en 
ondermeer muzikale gasten 
Fernando Lameirinhas en 
Mehmet Polat.

Vanaf 2018 is het Brokken 

Festival weer als vanouds op 

de zondagmiddag tussen Kerst 

en oud & nieuw. Een datum 

om alvast in de agenda te 

zetten dus: zondagmiddag 30 

december 2018. 

VOORUITBLIK 2018/2019
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Er wordt door HOAX hard gewerkt aan een nieuwe website en onze 

huisstijl wordt dan ook mee ‚gepimpt’. Ik ben heel benieuwd, maar 

weet wel dat de allereerste lay-out - ook van dat persbericht uit 

1986 - hen enorm aansprak. In die tijd lag heel de kamer vol met 

hand-gestempelde papieren die moesten drogen. Op naar de digitale 

aardappelstempel? De vormgeving van de poster van het Brokken 

Festival en dit boekje is al in de nieuwe stijl. En als alles goed gaat gaat 

1 januari naast een hoop vuurwerk ook onze nieuwe website de lucht in!

In 2018 gaan we een club opzetten met Brokkenvrienden. Waarom 

eigenlijk? Omdat we het een fijn gevoel vinden een club toegewijde 

vrienden om ons heen te hebben. Vrienden die je om raad en advies 

kan vragen maar ook vrienden die de Stichting Brokken financieel 

kunnen en willen ondersteunen. We hebben nog veel prachtige 

plannen in petto zoals een eigentijds sprookje voor orkest & verteller 

en zelfs een opera. Door Brokkenvriend te worden help je ons deze 

mooie plannen te realiseren. En onze stichting heeft de anbi-status 

waardoor het ook fiscale voordelen heeft om Brokkenvriend te 

worden. In de loop van 2018 krijgen de Brokkenvrienden vorm. Graag 

praat ik u persoonlijk bij over onze plannen en uw mogelijkheden ons 

daarbij te steunen. Stuur me gerust een e-mail of kom eens langs op 

het Brokkenkantoor. Op naar een spetterend, muzikaal en inspirerend 

nieuwjaar. Met heel veel brokken. 

Namens het brokkenteam, 

Frank van der Schaar, publiciteitsmedewerker   

frank@stichtingbrokken.nl

NIEUWE WEBSITE & HUISSTIJL

CORRIE ZOEKT VRIENDEN
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Een feest vol contrasten, van 

verstilling en hyperenergie. 
— Jazzenzo

De verwachtingen voor een 

nieuw cultureel jaar konden flink 

worden opgeschroefd zoveel 

blij makende muziek bood het 

festival. 

— De Volkskrant

20:30 — 21:20 SÓLIN

 
TOO NOISY FISH

21:20 — 21:40 PAUZE

21:40 — 22:20 LAVALU                                                          
                                                          

               

 
HIDE & SQUEAK                                                                                    

                                            

 
LA DIANTENNE                                                                          

                                             

 
OLIJVEN MOET JE LEREN LEZEN

22:20 — 22:40 PAUZE

22:40 — 23:10 DIMLICHT

BROKKENFESTIVAL

30 DECEMBER

WWW.CORRIEVANBINSBERGEN.COMMEER INFORMATIE

PROGRAMMA

Het Brokken Festival laat je 
verder kijken waar je eigen 

smaak ophoudt. — Het Parool


