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De papieren brochure bleek vorig jaar in 

trek bij ons publiek. Reden genoeg om  

opnieuw een overzichtsboekje te maken 

met de producties van Stichting Brokken die 

tot eind 2021 gepland staan. Het wordt het 

laatste Brokkenseizoen!De trein die sinds 1986 met de start van 

mijn eerste band Corrie en de Brokken 

doordendert gaat daarna de remise in. Ik 

stop met het productie- en organisatiewerk 

voor eigen projecten en ga me toeleggen op 

componeren. Deze verandering van koers wil ik echter 

niet ongemerkt voorbij laten gaan; voor het 

zover is staat er nog van alles op stapel!
Hou wel de website in de gaten voor de 

actualiteit, want het zijn onzekere tijden en 

er worden nog steeds concerten uitgesteld 

en verschoven. Maar ik hoop van harte het 

nog meermalen mee te mogen maken, live 

op het podium en met jullie in de zaal, want 

wat dáár, dán, op dát moment gebeurt, die 

ervaring is met niets te vergelijken.  

 
Corrie van Binsbergen 

Artistiek en zakelijk leider Stichting Brokken
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Na een jaartje radiostilte gaat Vanbinsbergen 

Playstation langs de Nederlandse jazzpodia met de 

REMISE tour, een best-of feest met stukken uit hun rijke 

repertoire en nieuw werk. 
De allstarband die Corrie van Binsbergen in 2015 

samenstelde is een speels en veelkleurig octet met het 

geluid van een kleine bigband. De ultieme combinatie 

van vrijheid en structuur.
Van Vanbinsbergen Playstation verschenen drie CD’s: 

Live (nominatie Edison Publieksprijs 2016), Tales 

Without Words in 2017 en eind 2018 het album 10. 

       
In Amsterdam, Tilburg, Den Haag en Den Bosch speelt 

de band 2 shows op 1 avond, maar niet dezelfde setlist. 

De early show is introspectief van karakter en de late 

show meer outgoing.
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VANBINSBERGEN

PLAYSTATION 

SPEELT REMISE
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Frontvrouw en gitariste Corrie van Binsbergen is een soort 

hogepriesteres als het gaat om componeren. Vanbinsbergen 

Playstation is een superformatie, drijvend op magnifiek 

componeerwerk, sublieme uitvoeringspraktijken en ultiem 

luistergenot. Niet redeneren maar beleven, dát is de muziek 

van dit Playstation. — JazzNu

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

LINE-UP

© Eddy Westveer



Toon over Corrie: 
Ik weet niet wat dat is, ik 
ben geen musicus, maar 
de muziek die Corrie erbij 
maakt klopt altijd.
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Het is een match made 
in heaven. Tellegen en 

kompanen hebben een 
integere voorstelling gemaakt, 

breekbaar en toch grappig, 

eerlijk en intiem. In die mate 

dat je je met hen alleen in de 

zaal waant, als de bevoorrechte 

bezoeker van een fragiel en 

buitenissig universum. 
—  De Morgen

Muziek, literatuur en filosofie. Gaat dat samen? 

Ja! Dat bewijzen Toon Tellegen & het Wisselend 

Toonkwintet al jaren. Steeds opnieuw slagen ze 

erin een wonderbaarlijke sfeer te scheppen van 

weemoed en verlangen, absurde redenaties en 

feestelijke avontuurlijkheid. In Wie Zouden Wij 

Anders Zijn… brengen ze een poëtische selectie uit 

de dierenverhalen. Over de tijd, over feestjes, over 

afscheid nemen en over te zijn of niet te zijn.

In 2016 vierden Toon Tellegen & het Wisselend 

Toonkwintet hun tienjarig bestaan en kwam 

Wij weten wie wij zijn… uit, een speciale 

jubileumuitgave met verzameld werk op vier cd’s. 

Na afloop van de voorstelling is deze te koop en 

signeert Toon Tellegen.

Als ik de olifant was, dacht de mammoet, wat zou ik 

dan gelukkig zijn! Dan was het nu en niet toen. 

(Uit: Het Wezen van de olifant)

Toon Tellegen - Verteller 

Corrie van Binsbergen - Gitaar 

Joost Buis - Trombone en lapsteel 

Albert van Veenendaal - Piano

Hein Offermans - Bas 

Alan Purves - Percussie
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TOON TELLEGEN 

& HET WISSELEND 

TOONKWINTET  

WIE ZOUDEN WIJ 

ANDERS ZIJN…

Corrie over Toon: 

Schijnbare eenvoud én 

existentialistische diepgang, 

lyriek versus absurdisme én 

daarbij Toon’s gevoel voor 

taal en ritme vormen voor 

mij een blijvende bron van 

inspiratie.

LINE-UP

© Ben van Duin



Twaalf keer presenteerde Corrie van Binsbergen het 

door haar geprogrammeerde eindejaarsfestival in het 

Bimhuis Amsterdam. Op zondagmiddag 19 december 

2021 vindt het voor de laatste keer plaats. 

Onder het motto van Stravinsky - ‘Always end with 

a big bang’! wordt het brokken-tijdperk groots 

afgesloten met een speciale en allerlaatste editie 

van het Brokken Festival. Corrie formeert voor deze 

gebeurtenis een XL-formatie met vele gasten uit het 

roemruchte brokken-verleden.

BROKKEN FESTIVAL 

SPECIAL EDITION
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19 DECEMBER 2021

De verwachtingen voor 

een nieuw cultureel jaar 

konden flink worden 

opgeschroefd zoveel 

blij makende muziek 

bood het festival.  

— Volkskrant

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

Het Brokken Festival laat 
je verder kijken waar je 

eigen smaak ophoudt. 
— Parool
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Meer dan 30 musici werken mee 

waaronder Hermine Deurloo, 

Anton Goudsmit, Jasper Blom, 

Vera en Beatrice van der Poel en 

er zijn gastoptredens van Josse 

De Pauw, Toon Tellegen en Ellen 

Deckwitz.

LINE-UP



CORRIE OVER HAAR TOEKOMSTPLANNEN

Zoals ik in het voorwoord al even aanstipte ga ik me 

in de toekomst toeleggen op componeren. Er staan 

de komende jaren samenwerkingen op stapel met 

verschillende theatermakers, orkesten en ensembles, 

waaronder Asko|Schönberg en Silbersee. Momenteel 

ben ik al bezig met een orkestwerk dat De liefste wens 

heet.

DE LIEFSTE WENS

De liefste wens is een familieconcert met een nieuwe 

tekst van Toon Tellegen en wordt uitgevoerd door 

Phion en het Rotterdams Philharmonisch Orkest. 

Het is een typische Tellegen-vertelling geworden 

met zijn dieren in de hoofdrol. Te zien op 24 januari 

in Enschede en 11 april in Rotterdam. In 2022 volgen 

meer uitvoeringen.

GEEN GERANIUMS

Ik ga dus absoluut nog niet achter de geraniums 

zitten! Blijf op de hoogte door je in te schrijven voor 

de nieuwsbrief, die vanaf 2021 vier keer per jaar zal 

verschijnen.

TOEKOMSTMUZIEK

Componist en gitarist Corrie van Binsbergen begon in 1986 met Corrie en de Brokken. Als leider van Stichting Brokken initieerde ze talloze grensoverschrijdende projecten zoals Corrie en de Grote Brokken, een twaalfkoppige band met kopstukken uit de Nederlandse pop en jazz en Schrijvers in Concert, een verrassende combinatie 
van muziek en literatuur, waarin ze een geheel eigen stijl heeft ontwikkeld. Ze werkte onder meer 
met Remco Campert, Manon Uphoff, Frédérique Spigt, Josse De Pauw, Dimitri Verhulst en Ellen Deckwitz. 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.
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Bandleider Van Binsbergen laat ieders 

ware talent boven komen. 

 — De Volkskrant 

CV CVB

Zij vertaalt het werk van de auteur naar een magisch moment.  — Directeur CPNB

Gitarist en componist Corrie van 

Binsbergen is uniek als spil in de 

Nederlandse muziekscene. 

— Parool

© Jano van Gool 
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Renate Dorrestein: Ik 

voel me opgenomen in de 

muziek

P.F. Thomése: Dankzij 

de muziek van Corrie 

van Binsbergen gaan de 

woorden weer door mij 

heen alsof ze voor het 

eerst bestaan.

Corrie van Binsbergen werkt sinds 2003 samen met schrijvers 

en dichters. Tal van deze samenwerkingen, zoals met Remco 

Campert, Kees van Kooten en Ramsey Nasr zijn als luisterboek 

verschenen. Omdat elke auteur zijn of haar eigen karakter, timing 

en voordracht heeft, stelde Van Binsbergen telkens een op maat 

gesneden muziekensemble samen (meer informatie hierover op de 

website). Deze luisterboeken zijn in de Brokkenwinkel verkrijgbaar.

DE BROKKENWINKEL

Toon Tellegen &
Corrie  van BinsBergen

Op toer met Toon Tellegen &

het Wisselend Toonkwintet

Wij weten 
wie wij zijn...

Een reisverslag door
Kees ’t Hart

MET4 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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Dimitri Verhulst: Soms 

bestaat magie, en als dat 

voorkomt is dat niet zelden 

op een podium. Ik mocht het 

meemaken met Corrie van 

Binsbergen.

Auke Hulst: Om te mogen 

samenwerken met iemand 

als Corrie is opwindend 

én, toegegeven, een tikje 

intimiderend. Maar vooral ook 

inspirerend.

Toon Tellegen: De muziek 

tilt je een beetje op bij 

het voorlezen.

Josse de Pauw: Haar 

muziek schiet alle kanten 

op en ze heeft heel 

erg naar de tekst toe 

geschreven, dat kan zij 

als geen ander.
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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

In 2008 richtte Corrie haar eigen label Brokken Records op. Net als bij Stichting Brokken is het overkoepelende kenmerk avontuurlijke eclectische muziek zonder grenzen. Brokken Records bracht naast eigen producties ook cd’s van geestverwanten uit.

BROKKEN RECORDS

Andy Bruce & the Rigidly Righteous

A
ndy Bruce &

 the Rigidly Righteous
the M

idge

Sextet dat eigentijdse jazz 

combineert met muziek 

uit de Schotse traditie.

Kwartet met muziek geïnspireerd 

op Bartok, Messiaen, Berg, 

Ellington en Cole Porter.
Bizarre, vrolijke, uitbundige en melancholieke songs op geprepareerde piano en percussie.
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RUTGER VAN OTTERLOO SOPRANO,  BARITONE & C-MELODY SAXOPHONES

ALBERT VAN VEENENDAAL PIANO
NO TRACE

ZONDER EEN SPOOR

Ik  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

Harmonieuze luistertocht naar het onbestemde (duo piano en saxen).

Rijk geschakeerd klankenpalet 

van een volstrekt unieke 

slagwerker. Muziek van Tom America 

op 14 gedichten van 

Delphine Lecompte. 

Minutieus meesterwerkje.

 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

for a dog
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CRAM
Corrie van Binsbergen - guitarRutger van Otterloo - saxophonesArend Niks - drums

Mick Paauwe - babybass&

Carlo de Wijs - hammond organHein Offermans - double bass

brokkenrecords

brokkenrecords

9 771473 968012

Energiek bandje op het snijvlak 

van jazz en pop. 

Eerste album van dit energieke all star octet. Nominatie Edison Publieksprijs 2016.
Mysterieus conceptalbum, met 

gelaagde, klankvolle stukken waarover 

de muzikanten beurtelings hun eigen 

muzikaal verhaal vertellen.

Contemplatief gitaaralbum door een breed publiek gewaardeerd; van collega-musici tot de buurvrouw.

Op deze speciale feest-editie een 15-delige 

suite van VB PLAYSTATION en voorts tracks 

van alle voorgaande Brokken Records.

Corrie’s elftal met kopstukken uit de 

Nederlandse pop en jazz. Met o.a. Bob 

Fosko, Beatrice van der Poel en Wouter 

Planteijdt.
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26-09 VANBINSBERGEN PLAYSTATION 

Bimhuis, Amsterdam

07-11 FRÉDÉRIQUE SPIGT

Woordnacht, Rotterdam

14-11 VANBINSBERGEN PLAYSTATION 

Plusetage, Baarle Nassau

20-11 VANBINSBERGEN PLAYSTATION 

De Tor, Enschede

27-11 VANBINSBERGEN PLAYSTATION 

Paradox, Tilburg

04-12 VANBINSBERGEN PLAYSTATION 

Projazz, Den Haag

06-12 VANBINSBERGEN PLAYSTATION 

Jazz Inverdan, Zaandam

11-12 VANBINSBERGEN PLAYSTATION 

Willem II Zaal, Den Bosch

12-12 TOON TELLEGEN & TOONKWINTET 

Toneelschuur, Haarlem 

17-12 TOON TELLEGEN & TOONKWINTET 

TivoliVredenburg, Utrecht (Uitverkocht!)

18-12 TOON TELLEGEN & TOONKWINTET 

Schouwburg, Nijmegen

27-12 TOON TELLEGEN & CVB SOLO 

Amsterdam, locatie NTB

WWW. CORRIEVANBINSBERGEN.COM

SPEELLIJST

2020

ZES MANNEN EN GOD

Op de laatste zondagmiddag 

van dit zeer eigenaardige jaar 

een eenmalig literair concert 

met een bijzonder verhaal dat 

Toon Tellegen schreef in de serie 

Corona-verhalen van De Groene 

Amsterdammer.

28-02 TOON TELLEGEN & TOONKWINTET 

Concertgebouw, Brugge07-03 TOON TELLEGEN & TOONKWINTET 

Hot House, Leiden14-03 TOON TELLEGEN & TOONKWINTET 

Kleine Komedie, Amsterdam19-03 TOON TELLEGEN & TOONKWINTET 

30CC, Leuven27-03 VANBINSBERGEN PLAYSTATION  

Transition Festival, Utrecht28-03 TOON TELLEGEN HEMELS & VERGEEFS 

De Knoptoren, St. Oedenrode
26-11 VANBINSBERGEN PLAYSTATION  

Pletterij, Haarlem27-11 VANBINSBERGEN PLAYSTATION  

Mahogany Hall, Edam19-12 BROKKEN FESTIVAL SPECIAL 
Bimhuis, Amsterdam

2021

Kijk voor de meest actuele 

speellijst op de website.


