


Beste, lieve, geachte bezoeker 

van het Brokken Festival

Zondagmiddag 28 december 

2008 vond de eerste editie 

van dit festival plaats. En in 

hetzelfde jaar richtte ik Brokken 

Records op. Avontuurlijke 

eclectische muziek zonder 

grenzen is het overkoepelende 

kenmerk van zowel label als 

festival. Grenzeloze, tijdloze en 

leeftijdloze programmering het 

motto.   

                              
                              

                              
                              

 

Ik ben heel blij vandaag 

Brokken Records nummer 

10 te presenteren en weer 

een geweldige editie van het 

Brokken Festival te kunnen 

brengen!

Brokken Records 10 opent 

met de suite die ik in opdracht 

van de Gemeente Amsterdam 

componeerde ter ere van 

Westergasfabriek 15 jaar. 

Daarna tracks van alle 9 

voorgaande Brokken Records. 

Het is een zeer kleurrijk album 

geworden, te koop voor een 

speciaal prijsje.
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WELKOM! Het Brokken Festival heeft 

zich uitgekristalliseerd tot 

ons jaarlijks paradepaardje 

waar alles waar ‚brokken’ voor 

staat de revue passeert. Een 

prikkelend feest der verkenning 

met een grote variëteit aan 

stijlen, contrasten, genres én 

leeftijden. Het motto ‘Alles 

beweegt’ - tevens de titel van 

mijn eerste CD uit 1989 - klinkt 

ook in het festival door.

Natuurlijk, alles is al eens 

gedaan, maar door andere 

invalshoeken is het toch ook 

anders. Het is heel verfrissend 

om samen te werken met 

jongere musici, en het is 

omgekeerd ook erg leuk om die 

jonge gasten kennis te laten 

maken met iemand als Tom 

America, of de ongeëvenaarde 

Two Al’s. Veel plezier 

vanmiddag, misschien proosten 

we na afloop, maar in elk geval 

alvast een heel goed 2019 

gewenst!

Corrie van Binsbergen
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HALF PLAYSTATION 3.0

Tato Wesselo - spoken wordLuc Laport - spoken word
Roosmarijn Tuenter - altvioolRogier Hornman - cello
Corrie van Binsbergen - gitaarAlbert van Veenendaal - prepared pianoDion Nijland - bas

Yonga Sun - drums

De ritmesectie van Vanbinsbergen Playstation samen met vier 

talenten afkomstig van de HKU afdeling Musician 3.0: Rogier 

Hornman, een bijzondere jonge maker, speelt cello, componeert, 

denkt na. Rogier was in mei medecurator van Club 100 3.0. 

Roosmarijn Tuenter, een eigenzinnige singersongwriter, die altviool 

speelt en daarbij loepzuiver zingt. Tato Wesselo is erg grappig heb ik 

in juni bij z’n overgangstentamen HKU gezien. En Luc Laport met zijn 

intrigerend facebookintro „Liever een pauw dan een postduif. Maar ik 

hou wel van post. Postmodern, postpunk”, maakt ook nieuwsgierig.
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Een bijzonder trio waarin drie generaties samenkomen. Sanne 

Rambags (1994) improviseert met zelf geschreven teksten en 

gedichten, maar positioneert zich ook volledig tussen de muzikanten. 

Dit geeft haar stem een instrumentale functie die prachtig aansluit 

bij het open groepsgeluid en het spel van gitarist Bram Stadhouders 

(1987) drummer Joost Lijbaart (1967).

UNDER THE SURFACE

Joost Lijbaart - drums, percussieSanne Rambags - zangBram Stadhouders - gitaar & electronica



Maud Vanhauwaert is in 2018 verkozen tot stadsdichter van 

Antwerpen. Maud daarover: “Ik geloof dat poëzie een stad kan 

ontwapenen en ik wil mijn rol dan ook dragen met een gevoel 

van grote verantwoordelijkheid. Meer nog dan tekst wil ik in de 

stad witruimte creëren en de enige regels waaraan ik mij wens te 

houden, zijn die van de poëzie.” Dit lijkt me zeer goed matchen 

met de licht ontregelende improvisaties van het onweerstaanbare 

duo TWO AL’S. De TWO AL’S spelen bizarre, vrolijke, uitbundige en 

melancholieke squeecky en freaky songs op geprepareerde piano en 

percussie. “Instant composing van de bovenste plank”. (Jazzenzo)5

M
A

U
D

 VA
N

 H
A

U
W

A
E

R
T &

 T
W

O
 A

L’S

Maud Vanhauwaert - performance                                                                                         
             

Albert van Veenendaal - prepared piano                                                                                        

Alan Purves - percussie & dingen



Zoals je naar een schilderij of beeld kijkt, zo wil Tom America dat er 

naar zijn muziek geluisterd wordt. Hij maakt dan ook geen gewone 

liedjes, maar muzikale sculptuurtjes. Hij interviewt mensen, samplet 

hun stemmen, neemt de spraakmelodie en kneedt er met noten 

minimalistische muziek omheen. Tom doet heel andere dingen met 

muziek en tekst dan ik, maar we delen de liefde voor bepaalde 

schrijvers en dichters. Zo werkten we allebei samen met Renate 

Dorrestein, Ingmar Heytze en Remco Campert, van wie hij prachtige 

korte films maakte die vanmiddag op het festival vertoond worden.

TOM AMERICA

spoken word, keyboards, films 
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Indian Askin won in 2016 de Edison voor Beste Nieuwkomer. De band 

heeft succesvolle clubtours gedaan, stond in het voorprogramma van 

o.a. De Staat en Kensington en speelde op meer dan 50 festivals, zoals 

Eurosonic, Best Kept Secret, Paaspop, Zwarte Cross en LowLands.

Na hun succesvolle debuutalbum Sea Of Ethanol komt in januari 2019 

hun tweede album Another Round uit.

INDIAN ASKIN

Chino Ayala - zang, gitaarBart van der Elst - toetsen, zangJasja Offermans - bas, zangFerry Kunst - drums
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CORRIE VAN BINSBERGEN

foto © Carin Verbruggen
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CORRIE VAN BINSBERGEN
Gitariste, componiste Corrie Van Binsbergen kreeg bekendheid 
met haar band Corrie en de Brokken. Ze is artistiek & zakelijk leider 

van Stichting Brokken, waarmee ze grensoverschrijdende projecten 

initieert, zoals Corrie en de Grote Brokken, met kopstukken uit 
de Nederlandse pop en jazz en de serie Schrijvers in Concert, een 
verrassende combinatie van muziek en literatuur. Ze werkte samen 

met onder meer Remco Campert, Kees van Kooten en Dimitri Verhulst. 

Met Toon Tellegen heeft ze een hechte band opgebouwd en al vele 

programma’s gemaakt.

In 1999 ontving Van Binsbergen de prestigieuze VPRO/Boy Edgar Prijs 

(jazz) en in 2012 werd ze genomineerd voor de Amsterdamprijs voor de 

Kunst in de categorie bewezen kwaliteit.
Met verschillende formaties speelde ze op diverse nationale 
en internationale jazzfestivals, in Duitsland, België, Frankrijk, 
Griekenland, Italië, Mali, Burkina Faso, Rusland, Verenigde Staten, 

Marokko, Litouwen, Estland, Brazilië, India en China. 

Corrie van Binsbergen studeerde klassiek gitaar aan 

het Utrechts Conservatorium. Ze ontving tal van 

compositieopdrachten voor onder andere radiodrama en 

film, het Filmmuseum, Holland Festival, het Nederlands 

Blazers Ensemble, Mondriaan String Quartet, Zapp String 

Quartet, Amsterdam Loeki Stardust Quartet, Radio 

Symphony Orchestra, Asko | Schönberg Ensemble & 

Barbara Hannigan.



BR001 F
OR A DOG

CRAM 

Indrukwekkend staaltje
 

eigenzinnige ja
zz

BR004 OVER DE BERGEN

JOSSE DE PAUW

Een schoonheidsdrug, dit 

plaatje

BR003 THE MIDGE
ANDY BRUCE & 
THE RIGIDLY RIGHTEOUS
‘The Midge’ barst van de 
verrassingen

BR007 AND THE COWGIRLS KEPT ON DANCING

TWO AL’SEen zeer opmerkelijke plaat met een artistiek 

hoog gehalte. Absolute Spitzenklasse!

BR005 VIER!

CORRIE EN DE GROTE BROKKEN

Ondanks alle muzikale gekte en 

oerdrift hebben de composities 

altijd een kop en een staart.

BR006 SELF PORTRAIT IN PALE BLUE

CORRIE VAN BINSBERGEN SOLO

Een van de mooiste platen van 2013

BROKKEN RECORDS
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BR008 NO TRACE
VAN OTTERLOO & VAN VEENENDAAL‘No Trace’ is als een harmonieuze luistertocht naar het onbestemde.

BR009 HIDE & SQUEACK

ALAN PURVES SOLO

Melodieuze, bizarre, 

geniale, nieuwe CD

BR010
A BROKKEN RECORDS SPECIAL EDITION

BR002 MIDDAY MOON
TINEKE DE JONG
Een meer dan 
smakelijk product



TIJD EN MELANCHOLIE 

Romanschrijfster en filosofe 

Joke Hermsen stelt in dit 

theatercollege vragen over 

tijd, melancholie, liefde 

en kunst. Met muziek van 

Fernando Lameirinhas, 

Mehmet Polat en Corrie van 

Binsbergen. 05-03-2019 De 

Nieuwe Liefde Amsterdam, 

daarna in het land.

EEN GROTER GEBEUREN

Schrijver-muzikant Auke Hulst 

en Corrie van Binsbergen laten 

zich in opdracht van literair 

festival Het Grote Gebeuren 

door het gelijknamige 

apocalyptische verhaal van 

Belcampo inspireren tot een 

hedendaagse versie van de 

geestvervoering. Het resultaat 

is vlijmscherp en ontroerend 

literair muziektheater dat diep 

doordringt in de grote morele 

en politieke vragen van onze 

tijd. Met onder meer Hermine 

Deurloo. 14-11-2019 Bimhuis 

Amsterdam

STUKJES
Frédérique Spigt & Corrie 
van Binsbergen met een 
caleidoscopische voorstelling 
met verhalen, poëzie, filmpjes, 
filosofische beschouwingen 
over de zin en onzin van 
het bestaan, persoonlijke 
anekdotes en hier en daar een 
lied. Voorjaar 2020. De Kleine 
Komedie Amsterdam 24-03-
20.

BROKKEN FESTIVAL De volgende editie op zondagmiddag 29 december 2019

VOORUITBLIK 2019
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Als een wandelaar (film 3:45)  

HALF PLAYSTATION 3.0                                                              
                                                         

PAUZE

UNDER THE SURFACE    

Licht van mijn leven (film 2:45)

MAUD VAN HAUWAERT & TWO AL’S                                                                                             

PAUZE

Ademsteun (film 2:15)

TOM AMERICA                              
                                  

                             

INDIAN ASKIN

15:00 – 18:30

WWW.CORRIEVANBINSBERGEN.COM

MEER INFORMATIE

PROGRAMMA

Restaurant open vanaf 18:30


