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Contrasterende solo’s: Scarlatti sonates en instant 

composing op piano, een nieuw poptrio 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 

jazzensembles, beide met een zeer getalenteerde 

bandleider die momenteel de jazzwereld aan het 

veroveren zijn. En twee gastsolisten die dit festival 

fungeren als een soort vliegende keep.

2

MONICA AKIHARY

Beste, lieve, geachte bezoeker van het Brokken FestivalMet heel veel plezier en gepaste trots presenteer 
ik de twaalfde editie van het Brokken Festival. Dit 
minifestival 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, genres en leeftijden, 

waarin de diverse losse delen een verbinding met elkaar 

maken en elkaar versterken. Dat is volgens mij zeker weer 

het geval met de verrassende line up van vandaag:

Veel plezier vanmiddag, misschien proosten we na 
afloop, in elk geval alvast een heel goed 2020 gewenst!

Corrie van Binsbergen
Artistiek en zakelijk leider Stichting Brokken

WELKOM!



Danique is net afgestudeerd 
aan de HKU, afdeling Musician 

3.0. Zij trad eerder op bij twee 

edities van CLUB 100 (de avonden 

die ik vanaf 2013 maandelijks 

organiseerde in Zaal 100) en viel 

me met name op als spoken word 

artieste. Ze brengt op een eigen, 

indringende manier haar teksten. 

Onnadrukkelijk maar daarom juist 

beklijvend. 

3

Monica Akihary is een veelzijdige stemkunstenares met Molukse wortels. Ze vormt samen met gitarist/componist Niels Brouwer het gevierde duo Boi Akih. Ook is ze muzikaal leider van Sacred Songs. Akihary is thuis in vele muziekstijlen: van jazz, improvisatie, hedendaagse muziek en elektronica tot traditionele genres uit onder andere Azië en Afrika. Ook in haar solo performance beweegt ze van dromerig naar bijtend, van fel naar adembenemend mooi en zacht. Magisch.

MONICA AKIHARY
ZANG & 

ELEKTRONICA

DANIQUE CARMEN KIVIT
SPOKEN WORD
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KIKA 
SPRANGERS 

QUINTET  

Jaren geleden werd ik al op Kika geattendeerd door 

mijn broer Wim. Hij kende haar via het Utrechts 

Conservatorium, waar hij theorieles gaf en waar zij in 

2016 afstudeerde. En inderdaad wát een talent! Kika 

componeert haar eigen stukken en weet goede musici om 

zich heen te verzamelen. De saxofoniste raakt het publiek 

met haar lyrische, melodieuze spel en karakteristieke 

geluid. Ze mocht op deze editie niet ontbreken. Tijdens 

haar studie werd Kika Sprangers geselecteerd als leider 

van de saxofoon-sectie van het Nationaal Jeugd Jazz 

Orkest onder leiding van Martin Fondse. In 2018 werd ze 

benoemd tot Young Vip. Momenteel geeft ze de hoogste 

prioriteit aan haar kwintet en Large Ensemble (een 

uitbreiding van haar kwintet met drie zangeressen en 

een vierkoppige blazerssectie). Onlangs nam ze de BNG 

Bank Muziekprijs 2019 (€20.000) in ontvangst. Kika is ook 

de young artist in residence van de NJO Muziekzomer 

Gelderland 2020. 4

Kika Sprangers — alt-, sopraansaxofoon

Anna Serierse — vocals

Koen Schalkwijk — piano/wurlitzer

Alessandro Fongaro — contrabas

Willem Romers — drums

© Petra Beckers
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Felicity is een geweldige muzikant en heel flexibel; ze is trompettiste, zangeres, componist en improvisator en geeft les. Felicity groeide op in Melbourne, Australië en kwam hier in de jaren ‘90. We speelden in die tijd samen in het nonet Bits & Pieces en in de tweede versie van Corrie en de Brokken. Felicity heeft haar eigen kwintet, en speelt daarnaast in vele groepen waaronder Naked Wolf (met Luc Ex en Gerri Jäger), Lily Kiara en de David Kweksilber Bigband. 

NEVA

FELICITY PROVAN

Jasja Offermans (Indian Askin) is geen onbekende op het festival, ze was dan ook CLUB 100 curator, deed er het geluid en was jarenlang stagemanager op het festival én ze is mijn dochter. De afgelopen maanden werd er door de drie dames van het project Neva druk gewerkt aan nieuwe muziek. Samen gaan ze op zoek naar hun gemeenschappelijke deler aan de randen van de popmuziek. Ze experimenteren met elektronica en akoestische instrumenten. Na uren in het repetitiehok brengen ze vanmiddag voor het eerst een paar liedjes naar buiten, een première dus!

CORNET

Wieteke Wijte —  zang en toetsen

Jasja Offermans — zang en bas 

Annemarie van den Born — drums

© Petra Beckers
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Daria van den Bercken is een Nederlandse pianiste van 

Russische afkomst. Ze propageerde in 2012 de zelden 

gespeelde klaviermuziek van Georg Friedrich Händel, met 

opvallende acties, zoals een concert in São Paulo waarbij zij 

met haar concertvleugel aan een hijskraan hing. Daria won 

vele prijzen, o.a. het Prinses Christina Concours, het Steinway 

Concours en de Debuut Publieksprijs. In 2012 ontving Daria de 

Amsterdamprijs voor de Kunst, een van de meest prestigieuze 

prijzen van de hoofdstad. Het was daar dat ik haar leerde 

kennen. Sindsdien houden we elkaar een beetje in de gaten op 

de social media. Toen Zaal 100 in 2014 een vleugel kreeg heeft 

zij die op een CLUB 100 concert op gepaste wijze ingewijd. Een 

groot hoogtepunt! Dit jaar is het eindelijk gelukt haar te gast te 

vragen op het Brokken Festival.
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DARIA 
VAN DEN BERCKEN

PIANO
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Er was een kind. Met haar danste ik

door de kamer, wij galoppeerden van hoek

naar hoek, wij zongen luidkeels een lied.
Zij had een warm gezicht. Zij was mijn dochter.

Als ik adem vonkt zij na in het gedicht.
Twee strofen uit Habanera 

(Bundel Klaarlichte dag - Anna Enquist)Anna Enquist behoort tot de meeste geliefde en best verkochte Nederlandstalige dichters. Pas later 
debuteerde zij als romancier. Zij schrijft elementaire 
poëzie. Over de seizoenen en het verstrijken van de 
tijd, over weer en wind, ouders en kinderen, taal en 
muziek, verdriet en hartstocht. Over alles wat het 
leven genadeloos en groots, bitter en zoet maakt. 
Het is een eer om haar op het festival te gast te hebben. 

7

ANNA ENQUIST
VOORDRACHT



 “Ik maak geen onderscheid in mijn beleving van 

schoonheid. Dat had ik als kind al. Mij werd op het hart 

gedrukt iets te kíézen, zoals dat bij elke beginnende 

musicus gebeurt. Je kiest voor de piano en vervolgens 

voor hedendaagse of oude muziek en dus niet voor 

improvisatie, theater of beeldende kunst. Dat heb ik 

altijd als een beperking ervaren. Ik wil het allemaal, 

omdat in alles schoonheid is te vinden. Dat lijkt mij de 

essentie, en die gedachte probeer ik uit te dragen.”

Wat was het een geweldig nieuws 

dat Nora de Willem Breuker Prijs 

kreeg! Zo verdiend! Een geweldig 

muzikante, en ook een uitzonderlijk 

fijn mens. De jury omschrijft haar 

als een ‘eigenzinnige maker die 

een veelvoud aan nauwelijks te 

omschrijven muzikale activiteiten 

ontplooit’. Vanmiddag speelt Nora 

solo, maar check haar andere 

activiteiten. En lees het mooie 

interview dat 30 oktober in Het 

Parool verscheen. Hieronder alvast 

een stukje daaruit:
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NORA MULDER
PIANO

© Bas Wiegers



Op het Brokken Festival treden 
ook altijd jonge gasten op waar de 
meeste mensen nog niet van gehoord 

hebben. Dat was in 2014 bijvoorbeeld 

violiste Diamanda La Berge Dramm 

die ik voor de denktank van CLUB 
100 seizoen 13/14 had gevraagd. 
Inmiddels is ze, geheel terecht, volop 

doorgebroken en heeft ze diverse 
prijzen gewonnen zoals de Dutch 
Classical Talent Award. Diamanda 
is voor mij een lichtend voorbeeld 
van een musicus die in zichzelf alle 

grenzen overschrijdt, een ware 
kunstenaar.

9

DIAMANDA 

LA BERGE 

DRAMM

VIOOL

© Juri Hiensch



Een drummer waar we zeker wereldwijd meer van 

gaan horen is de uit Zuid-Korea afkomstige Sun-Mi 

Hong die het festival met haar kwintet zal afsluiten. 

Ook zij componeert net als Kika eigen stukken met 

veel dramatische en emotionele variatie en heeft een 

geweldige band om haar heen. Sun-Mi studeerde in 

Amsterdam onder de vleugels van slagwerkers Martijn 

Vink en Marcel Serierse. In 2017 verscheen haar 

debuutalbum First Page. Ze was met haar kwintet 

winnaar van de Dutch Jazz Competition 2018, volgens 

de jury omdat ‘de groep op een emotionele, speelse en 

spirituele manier en met een juiste attitude het meest 

organisch is’. Sun-Mi is ook de winnaar van het Sena 

Performers Gouden Slifje 2019, een prijs voor de meest 

veelbelovende jonge jazzdrummer van het moment.
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SUN-MI HONG QUINTET

Nicolo Ricci — tenor

Alistair Payne — trompet

Young-Woo Lee — piano 

Alessandro Fongaro — contrabas

Sun-Mi Hong — drums 
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NIEUWE RELEASES 

BROKKEN RECORDS 

Begin januari komt Ik Wou 

op CD uit en eind januari 

Wonden en brutaliteit van 

Delphine Lecompte & Tom 

America.

CV 
CORRIE VAN 

BINSBERGEN

TOON TELLEGENIn januari een reprise van het 
succesvolle Ik Wou, in maart 
een feestelijk openingsconcert 
in de bibliotheek Utrecht en 
in april een paar uitvoeringen 
van Hemels en Vergeefs. 
Check de website voor de 
speeldata.

VOORUITBLIK

STUKJES
Een nieuwe voorstelling met 

poëzie en autobiografische 
anekdotes van Frédérique 

Spigt die tevens haar eerste 
dichtbundel presenteert. 

Tournee vanaf 1 februari. 
Dinsdag 24 maart in De Kleine 

Komedie Amsterdam. 

BROKKEN FESTIVAL 
Zondagmiddag 
27 december 2020 BIMHUIS

Gitariste, componiste Corrie van Binsbergen 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 en in 2012 werd ze genomineerd voor de 

Amsterdamprijs voor de Kunst in de categorie 

bewezen kwaliteit.
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