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Een boekje is in deze digitale tijden misschien ietwat overbodig. 

Natuurlijk kun je de hele inhoud - en meer - ook online op onze website 

vinden. Toch merk ik dat ik het zelf prettig vind een tastbare brochure 

in huis te hebben om zo nu en dan nog eens rustig in te zien en ik weet 

dat ik daarin niet de enige ben. Op deze manier heb je overzicht en 

zit je eindelijk eens even niet voor een scherm. We hopen je dan ook 

met dit boekje te prikkelen naar een concert of voorstelling te komen 

of een kijkje te nemen in onze winkel voor een CD of luisterboek. Dus 

misschien beland je uiteindelijk tóch achter dat scherm om de website 

te bezoeken voor meer achtergrondinformatie of om iets te bekijken of 

beluisteren. Maar kom het vooral live meemaken!  

 
Corrie van Binsbergen artistiek en zakelijk leider Stichting Brokken

A mind is like a parachute. It doesn’t work if it is not open. — Frank Zappa
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Dankzij de muziek van Corrie van Binsbergen gaan de 

woorden weer door mij heen alsof ze voor het eerst bestaan.  

— P.F. Thomése

Soms bestaat magie, en als 

dat voorkomt is dat niet zelden 

op een podium. Ik mocht het 

meemaken met Corrie van 

Binsbergen. 

— Dimitri Verhulst

Als ik voor de eerste keer voorlees met de muziek van Corrie erbij, is het alsof de woorden thuiskomen.  
— Kees van Kooten

Ik weet niet wat dat is, ik ben geen musicus, maar de muziek die Corrie erbij maakt, klopt altijd.  
— Toon Tellegen
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Auke Hulst - voordracht, zang & akoestisch gitaar

Corrie van Binsbergen - gitaar

Hermine Deurloo - mondharmonica, sopraansax

Joost van Es - viool, mandoline, banjo

Joost Buis - trombone, lapsteel

Albert van Veenendaal - prepared piano

Hein Offermans - bas

Yonga Sun - drums en elektronica

Martijn Grootendorst - video

EEN GROTER GEBEUREN

In opdracht van festival 
Het Grote Gebeuren lieten schrijver Auke Hulst en Corrie van Binsbergen zich door het gelijknamige apocalyptische verhaal van Belcampo 

inspireren tot een hedendaagse apocalyps, een verhaal over klimaatverandering, het eind der tijden en dat wat blijft: de liefde.

Na het succesvolle Godverdomse Dagen op een Godverdomse Bol met Dimitri Verhulst is het nu tijd voor Een groter gebeuren. Voor deze voorstelling stelde Van Binsbergen een speciaal ensemble samen. Bijzonder is dat ook Hulst zelf in de band meespeelt. 

5

LINE-UP

Auke Hulst is romanschrijver, journalist en singer-

songwriter. Hij schreef bekroonde romans en 

reisboeken, waaronder Kinderen van het Ruige 

Land, Slaap zacht, Johnny Idaho, En ik herinner 

me Titus Broederland. In juni 2018 won Auke  

Hulst met Motel Songs de Bob den Uyl Prijs 2018 

voor het beste journalistieke reisboek.
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BERICHT AAN DE MENSHEID:  U heeft uw kans gehad. U heeft uw kans vergooid. 
Uw wereld staat in brand en u woekert als onkruid.
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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. Laat je 
meenemen in de associatieve gedachtewereld 
van Frédérique Spigt en de veelkleurige muziek 
van Corrie van Binsbergen & co. Twee door de wol 

geverfde theaterdieren samen met twee jonge 
honden in de muziek. Een heerlijke avond om uit de 

beslommeringen van alledag te stappen en erna 
gelouterd en gelaafd de wereld door een andere  
bril te zien.

STUKJES
De muziek van 
Frédérique Spigt,  die tevens verteller is, laveert knap 

tussen zwaarte  en lichtheid.  
— NRC Handelsblad

STUKJES ZOEK IK

DIE EERDER DOOR MIJN 

HANDEN ZIJN GEGAAN

STUKJES VAN KARTON

GELEGD GEPAST

 STUKJES MET DE OGEN

DIE WIJD OPEN STAAN

TUREND NAAR DE HORIZON

ALERT

TUSSEN DUIZEND 

DENNENBOMEN

VERLOREN ZIJN GEGAAN

OGEN VAN HET HERT

ZOEK GERAAKT 

GAANDEWEG

HOUD MIJ BIJEEN

ALS IK DE PUZZEL LEG

Frédérique Spigt - teksten, zang, glasschilderingen 

Corrie van Binsbergen - gitaar, composities

Mark Nieuwenhuis - trompet, beats, elektronica

Tijmen Veelenturf  - viool, toetsen

LINE-UP
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Inmiddels is het een mooie traditie geworden op een prachtige locatie: 

op de zondagmiddag tussen Kerst en Oudjaar presenteert Corrie van 

Binsbergen haar eigen festival in het Bimhuis Amsterdam. Kenmerk 

van het Brokken Festival is de grote variëteit aan stijlen, contrasten, 

genres én leeftijden. Jazz, pop en klassiek ontmoeten elkaar, 

jong talent en outsiders delen het podium met gevestigde namen, 

hyperenergie wordt afgewisseld met verstilling. Een prikkelend ‘feest 

der verkenning’ voor een publiek dat zich wil laten verrassen. Een 

festival dat de oren opent en de blik verruimt.

Ook voor deze editie heeft Van Binsbergen weer een fijne line up 

met veel korte optredens geprogrammeerd. Contrasterende solo’s: 

Scarlatti sonates en instant composing op piano, een jonge singer-

songwriter en een ervaren jazzvocaliste die experimenteert met 

elektronica. Een gelauwerde dichteres en een net afgestudeerde 

spoken-word artieste. Een violiste die alle grensoverschrijdende 

elementen in zichzelf verenigt. Twee nog jonge jazz-ensembles, beide 

met een zeer getalenteerde bandleider. En twee gastsolisten die al 

heel wat vlieguren in zeer uiteenlopende stijlen hebben gemaakt en 

dit festival fungeren als ‚vliegende keep’.

BROKKEN FESTIVAL 

8 9

ZONDAG 29 DECEMBER

DARIA VAN DEN BERCKEN 

NORA MULDER 

PITOU

MONICA AKIHARY

ANNA ENQUIST

DANIQUE CARMEN KIEVIT 

DIAMANDA LA BERGE DRAMM

FELICITY PROVAN

CORRIE VAN BINSBERGEN

KIKA SPRANGERS QUINTET 

SUN MI HONG QUINTET

De verwachtingen voor 

een nieuw cultureel jaar 

konden flink worden 

opgeschroefd zoveel 

blij makende muziek 

bood het festival.  

— Volkskrant

Het Brokken Festival laat 

je verder kijken waar je 

eigen smaak ophoudt. 

— Parool

In ruim drie uur kwam een keur 

aan artiesten voorbij in zowat 

ieder denkbaar genre binnen 

pop, jazz en klassiek. Met maar 

één constante: de hoge kwaliteit!  

— Draai om je oren

LINE-UP

©
 P

et
ra

 B
ec

ke
rs

©
 B

or
is

 B
re

ue
r

©
 B

er
t 

N
ie

nh
ui

s



11

TOON TELLEGEN & HET WISSELEND TOONKWINTET - IK WOU

10

Een speels, veelkleurig octet 

met het geluid van een kleine 

bigband. De acht topmusici 

vormen een heerlijk energieke 

superband. De ultieme 

combinatie van vrijheid en 

structuur. Hun eerste CD Live 

werd genomineerd voor de 

Edison Publieksprijs 2016. In 

2017 kwam hun tweede album 

Tales Without Words uit. 

Voorjaar 2018 componeerde 

Van Binsbergen in opdracht van 

de Gemeente Amsterdam een 

15-delige suite. De suite staat 

op de verzamel cd 10, a Brokken 

Records Special Edition.

IK WOU is een bijzonder geheel van beeldende kunst, literatuur en 

muziek, dat de theaterbezoeker meevoert naar een andere wereld. 

De voorstelling speelde seizoen 2018/2019 en werd lovend ontvangen 

door publiek en pers. Januari 2020 nog 2x in Nederland en 2x in 

België te zien. 

VANBINSBERGEN PLAYSTATION

Toon Tellegen - voordracht 

Corrie van Binsbergen - gitaar  

Joost Buis - trombone  

Albert van Veenendaal -  piano 

Hein Offermans - bas  

Alan ‘Gunga’ Purves - percussie  

Ingrid Godon - Portretten

LINE-UP

Match made in heaven  

— De Morgen 

Een warm 
badje jeugdig 
verlangen  
— Theaterkrant
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Mete Erker - tenorsax, basklarinet  Miguel Boelens - altsax, sopraansax  Morris Kliphuis - hoorn, trompet Joost Buis - trombone, lapsteel Albert van Veenendaal - prepared piano  Corrie van Binsbergen - gitaar Dion Nijland - bas 
Yonga Sun - drums

1

V A N B I N S B E R G E N P L A Y S T A T I O NT A L E S  W I T H O U T  W O R D S

LINE-UP
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Net als bij Stichting Brokken is het 

overkoepelende kenmerk avontuurlijke 

eclectische muziek zonder grenzen. 

BROKKEN RECORDS LUISTERBOEKEN
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RUTGER VAN OTTERLOO SOPRANO,  BARITONE & C-MELODY SAXOPHONES
ALBERT VAN VEENENDAAL PIANO

NO TRACE

ZONDER EEN SPOORIk  wi lde verdwi jnen zonder  een spoor  achter  te  laten,
nam de verkeerde u i tgang.De maan stond vol  en rond a ls  een lepel  zonder  steel  aan de hemel .
Ik  kwam bi j  een vuurtoren,  er  h ing een br ief je  op de deur:
‘Heb n iet  ontbeten,  ben om twaal f  uur  terug.’Ik  k lom naar  boven.Na v ierendert ig  t reden kwam ik  in  ‘De werkel i jkheid ’ ,
waar  iemand een cursus  ‘Buikspreken op patroui l le ’  gaf
aan een groep hal fzachte doet jes .Maar  ik  moest  verder ,  ik  was  op weg naar  T ibet ,  enkele  re is ,
ik  wi lde n iet  langer  verdr iet ig  en eenzaam z i jn .Toen hoorde ik  muziek,  p iano en saxofoon,en k lom niet  verder  meer , ik  lu isterde en verdween in  de muziek.

Toon Tel legen

 NO TRACE
I  wished to  vanish,  leav ing no t race,  took the wrong ex i t .
A  so  ca l led fu l l  spoon moon was sh in ing f rom the sky.
I  got  to  a  l ighthouse,  read the note on the door:
‘No fuss ,  I ’ l l  be  home for  brunch.’I  went  in ,  c l imbed the 34  steps  into  ‘Real i ty ’ ,where some dude taught  ‘Ventr i loquism on patro l ’
to  a  bunch of  s i t t ing ducks .I  d idn’ t  waste  my precious  t ime and went  on,I  had a  one way t icket  to  T ibet ,  d idn’ t  want  to  get  sad and lonely.
But  then I  heard music ,  p iano and saxophone,I  stopped in  my tracks ,  l i s tened and vanished in  the groove. Toon Tel legen

Andy Bruce & the Rigidly Righteous

A
ndy Bruce &

 the Rigidly Righteous
the M

idge

Een schoonheidsdrug, 
dit plaatje

Een van de mooiste 
platen van 2013

‘The Midge’ barst  van de verrassingen
Een meer dan 

smakelijk product

Ondanks alle muzikale gekte en 

oerdrift hebben de composities 

altijd een kop en een staart.

‘No Trace’ is als een 

harmonieuze luistertocht 

naar het onbestemde.
Melodieuze, bizarre, 

geniale, nieuwe CD

To o n Te l l e g e n &

Co r r i e  va n Bi n s B e r g e n

Op toer met Toon Tellegen &

het Wisselend Toonkwintet

Wij weten 
wie wij zijn...

Een reisverslag door

Kees ’t Hart

MET
4 CD’S

De absurde en ontroerende verhalen van Toon Tellegen  

vormen een onuitputtelijke bron van muzikale inspiratie  

voor gitariste/componiste Corrie van Binsbergen en het  

Wisselend Toonkwintet. Samen brengen zij een unieke mix 

van literatuur en muziek.

 
Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het Wisselend 

Toonkwintet verschijnt Wij weten wie wij zijn... Op toer met 

Toon Tellegen & het Wisselend Toonkwintet. Speciaal voor deze 

uitgave reisde Kees ’t Hart mee met de schrijver en de muzikanten. 

Zijn verslag hiervan geeft een kijkje in de keuken van deze 

hechte groep. Corrie van Binsbergen dook in het fotoarchief en 

bracht 10 jaar Toon Tellegen & het Wisselend Toonkwintet in 

beeld. Op de bijgevoegde cd’s zijn de verzamelde luisterboeken 

te vinden, met als bonus Het vertrek van de mier dat nog niet 

eerder als luisterboek verscheen.
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 1  Next day  
3:58  2  Breakfast  
2:08  3  Penguin village  
3:31  4  De trein naar Ulan Bator  5:29  5  Blues for Penelope  
8:25  6  Hop  
2:26  7  Wrong train  
5:39  8  Downunder  
5:52  9  Kortjakje  
4:02 10 Een stukje structuur  
3:14 11 For a dog  
3:43 12  Silver  
4:13 13  The lake isle of Innisfree  1:58

Total time 
54:27

Compositions: tracks 1, 2, 4, 5, 10, 11, 13 Corrie van Binsbergen,
track 3, 7,10 Arend Niks, track 8, 12 Mick Paauwe, track 6 Chris Abelen 
all compositions © Buma/Stemra
Corrie van Binsbergen - guitar Rutger van Otterloo - soprano, bariton and tenor saxophone
Arend Niks - drums
Mick Paauwe - babybass Carlo de Wijs - hammond organ on tracks 5, 9 & 11 Hein Offermans - double bass on tracks 8 & 11

recorded by Chris Weeda, March 2008 at Fattoria Musica Studios Osnabrück, Germany
mixed by Chris Weeda and CVB at Studio Le Roy Amsterdam, the Netherlands 

mastered by Bastiaan Kuijt at Studio Le Roy Amsterdam, the Netherlands

produced by CVB & Hein Offermans design Ruben Stern for Mixed Media photography Arend Niks Arend uses Sonor drums, Zildjian cymbals and Evans skins thanks to Fonds voor de Scheppende Toonkunst, Ministerie OCW 
W. B. Yeats, Josse de Pauw and an Italian straydog info: cvb@corrievanbinsbergen.com  

a stichting brokken production www.corrievanbinsbergen.com
                 
Brokken Records 001
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CRAM
Corrie van Binsbergen - guitarRutger van Otterloo - saxophonesArend Niks - drums

Mick Paauwe - babybass
&

Carlo de Wijs - hammond organ
Hein Offermans - double bass

brokkenrecords

brokkenrecords

9 771473 968012

Indrukwekkend staaltje  

eigenzinnige jazz

Een zeer opmerkelijke plaat met een artistiek hoog gehalte. Absolute Spitzenklasse!

Alle cd’s en luisterboeken zijn te bestellen via corrievanbinsbergen.com/shop



Corrie van Binsbergen is componist, gitarist en leider van Stichting Brokken waarmee ze grensoverschrijdende projecten initieert. Bekendheid kreeg ze met Corrie en de Grote Brokken, een twaalfkoppige band met kopstukken uit de Nederlandse pop en jazz.                                              
Verhalen en poëzie zijn sinds 2000 belangrijke drijfveren in haar carrière. In 2003 startte ze de serie Schrijvers in Concert, een verrassende combinatie van muziek en literatuur. Strekking: verhalen worden live gelezen door de auteur en tegelijkertijd ontrolt zich een muzikaal scenario, geschreven op de verhalen, als ‚een film voor je oren’. Haar geheel eigen stijl in combineren van literatuur en muziek werd een groot succes en vele optredens met diverse schrijvers en dichters in Nederland en Vlaanderen volgden. Tien jaar lang zinderde het Bimhuis tijdens de Boekenweek door het vermaarde BrokkenBal! Van Binsbergen werkte samen met onder meer Remco Campert, Kees van Kooten, Esther Gerritsen, Ellen Deckwitz en Dimitri Verhulst. Met Toon Tellegen heeft ze een blijvende samenwerking. 

Corrie 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.

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, Amsterdam Loeki Stardust Quartet, Radio Symphony Orchestra, Asko|Schönberg Ensemble & Barbara Hannigan.
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Meer achtergrondinformatie en veel recensies zijn te vinden op de website 

www.corrievanbinsbergen.com. En ook voor audio en video is een bezoek 

aan de website de moeite waard. Check bijvoorbeeld diverse projecten.
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Van Binsbergen doet met 

groots enthousiasme en 

een onmetelijke dosis 

originaliteit lekker waar 

ze goed in is: 

mooie muziek maken. 

 — De Volkskrant 

Corrie van Binsbergen 

is een klasse apart, een 

gitarist in de categorie 

van de intelligente, 

scherpe en spannende 

rockgitaristen als Frank 

Zappa of Marc Ribot, 

al doet ze hier af en toe 

ook wat aan Bill Frisell 

denken.  

— Moors Magazine

De wereld van Corrie van 
Binsbergen is heel breed 
en nergens plat. 
— NRC

Eén (tekst) plus één 
(muziek) was zoveel  
meer dan twee.  
— De Morgen
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25-08 CVB SOLO 

Concertgebouw Amsterdam 

14-09 CVB SOLO  

Jazz Tour a/d Maas Bergen (LB)

15-09 THREE AL’S (A.L. Snijders)  

Uitfeest Utrecht 

12-10 VANBINSBERGEN PLAYSTATION 

HotHouse Leiden

09-11 EEN GROTER GEBEUREN  

Het Grote Gebeuren Groningen

10-11 EEN GROTER GEBEUREN  

De Lawei Drachten 

14-11 EEN GROTER GEBEUREN  

Bimhuis Amsterdam

15-11 EEN GROTER GEBEUREN  

Theater Bouwkunde Deventer

20-11 EEN GROTER GEBEUREN 

Toneelschuur Haarlem

18-12 EEN GROTER GEBEUREN 

TivoliVredenburg Utrecht

20-12 EEN GROTER GEBEUREN  

Paradox Tilburg

21-12 EEN GROTER GEBEUREN 

LantarenVenster Rotterdam

22-12 EEN GROTER GEBEUREN  

LUX Nijmegen 

29-12 BROKKEN FESTIVAL  

Bimhuis Amsterdam

05-01 IK WOU (Toon Tellegen) 

30CC/Schouwburg Leuven

10-01 IK WOU (Toon Tellegen) 

Stadsschouwburg Utrecht

17-01 IK WOU (Toon Tellegen)

Muziekgebouw Eindhoven

18-01 IK WOU (Toon Tellegen) 

Stadsschouwburg Mechelen

01-02 STUKJES  

Kantine Walhalla Rotterdam (première)

06-02 STUKJES  

Theater Hof 88 Almelo

12-02 STUKJES  

Toneelschuur Haarlem                                                                                 

13-02 STUKJES  
Cultura Ede    
20-02 STUKJES  
Stadsschouwburg Utrecht
21-02 STUKJES  
Schouwburg Amstelveen
28-02 STUKJES  
Goudse Schouwburg
01-03 STUKJES  
De Lieve Vrouw Amersfoort                                                                                                     
04-03 STUKJES  
Ogterop Meppel                                                                                               
05-03 STUKJES  
Kunstmin Dordrecht
06-03 STUKJES 
Theater DNK Assen
08-03 STUKJES  
Theater Bouwkunde Deventer                                                                                    
11-03 STUKJES  
Stadsgehoorzaal Leiden
13-03 STUKJES  
ECI Cultuurfabriek Roermond
14-03 STUKJES  
Theaterkerk Wadway Hoorn
15-03 STUKJES 
LUX Nijmegen
20-03 STUKJES  
Wilminktheater Enschede
24-03 STUKJES 
De Kleine Komedie Amsterdam
27-03 STUKJES  
Agnietenhof Tiel                                                                                                     
05-04 POEZIE (Toon Tellegen) 
De Knoptoren St Oedenrode                                                                                    
19-04 POEZIE (Toon Tellegen) 
De Kazerne Eindhoven

WWW. CORRIEVANBINSBERGEN.COM

SPEELLIJST
2019 / 2020

Voor de meest actuele speellijst en meer informatie


