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toon tellegen & corrie van binsbergen

wij weten wie wij zijn...
op toer met toon tellegen & het wisselend toonkwintet
een reisverslag door kees 't hart
met 4 cd's



De absurdistische, vaak melancholieke en
ontroerende dierenverhalen van Toon Tellegen
inspireerden gitariste en componiste Corrie van
Binsbergen tot een unieke samenwerking die leidde
tot een bijzondere mix van literatuur en muziek die
wordt uitgevoerd door het Wisselend Toonkwintet.
 Elk optreden is zowel voor literatuurliefhebbers als
voor muziekliefhebbers een ongekend feest, want
muziek en literatuur versterken elkaar in deze
bijzondere formule en met deze uitgelezen
muzikanten op een volstrekt unieke manier.

Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het
Wisselend Toonkwintet verscheen 

, een boek waarin je niet
alleen een bij vlagen hilarisch reisverslag vindt van
Kees ’t Hart, die met de schrijver en de muzikanten
meereisde, waardoor je een verrassend kijkje in de
keuken krijgt, je vindt er ook een mooie selectie uit
het fotoarchief van Corrie van Binsbergen, die
daarmee tien jaar samenwerking in beeld brengt.

Wij weten wie
wij zijn… Op toer met Toon Tellegen en het
Wisselend Toonkwintet

En dan zijn er uiteraard ook nog de vier cd’s met de
verzamelde luisterboeken. We hebben het hier al
eerder over  gehad,
maar hier vind je ook de cd , en 

, en tenslotte als bonus 
, dat nog niet eerder als luisterboek was

verschenen.

Het geluk van de sprinkhaan
Dierenverhalen De

trein naar Pavlovsk en Oostvoorne en andere
verhalen Het vertrek van
de mier

Het boek is al erg leuk om te lezen, maar de vier
cd’s zijn echt een schatkist. Vier sublieme en unieke
juweeltjes die laten horen dat literatuur en muziek in
de handen van de juiste mensen samen een
sublieme nieuwe vorm van kunst kunnen opleveren.
Muziek en literatuur, en dan net even wat meer.
Magnifiek en een absolute aanrader. Om zuinig op
te zijn.

 &  – Wij
weten wie wij zijn… – Op toer met Toon Tellegen
& het Wisselend Toonkwintet – Een reisverslag
door Kees ’t Hart – met 4 cd’s –  –
ISBN 9789047621874

Toon Tellegen Corrie van Binsbergen

Rubinstein

Bestel hier bij een bekende webwinkel: Wij
weten wie wij zijn…
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