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On The Move

muziek & animatie BrokkenFabriek & Guusje Kaayk

Stefan Woudenberg klarinet
Enric Sans i Morera basklarinet
Rutger van Willigen cello
Jochem Braat piano
Dianne Verdonk bas
Klára Andrlová percussie
Bart van Gemert drums
Corrie van Binsbergen composities, gitaar
Guusje Kaayk animaties

Stefan Woudenberg

In het werk van Guusje Kaayk speelt beweging een grote
rol. Zij heeft op locatie duizenden impressies getekend van
dans-, theater- en muziekvoorstellingen, bijvoorbeeld bij het
Holland Festival, North Sea Jazz Festival, Oerol Festival en
voetbalclub Vitesse. Ik maakte voor On the Move een selectie
van haar animaties en componeerde daarvoor muziek.
Daarnaast zal Guusje gedurende de hele middag ter plekke
op de Ipad tekeningen maken die vervolgens in de pauzes in
het cafe te zien zijn.
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Bart van Gemert

Jochem Braat

De BrokkenFabriek is een pool van jonge muzikanten - veelal
conservatoriumstudenten met verschillende achtergronden die maandelijks wisselt van samenstelling, afhankelijk van de
muzikaal leider van die maand en diens plannen. Dat waren
Hans Hasebos, Ernst Reijseger, Guus Janssen, Joost Buis,
David Kweksilber, Wilbert de Joode en vele anderen.
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Brokken RecordS
CD presentatie

Self portrait
in Pale Bluee

CORRIE VAN BINSBERGEN

Corrie van Binsbergen gitaar

Ik kwam deze zomer min of meer toevallig in de studio terecht, ik
had helemaal niet gepland een soloalbum op te nemen. De opname is
een tijdsdocument geworden, een zelfportret.

DUO

guusje kaayk

Stadhouders
& Stadhouders
Jasper Stadhouders gitaar
Bram Stadhouders gitaar

Jasper Stadho

Bram Stadhouders wordt beschouwd als een van de meest interessante
opkomende improviserende musici van Europa. Met zijn gitaar en
technologie verkent hij de grenzen tussen ambient, hedendaagse
elektronische muziek en vrije geïmproviseerde jazz. In 2012 mocht
Bram de prestigieuze Compositieopdracht van het North Sea Jazz
uitvoeren. Hij was de jongste muzikant aan wie deze compositieopdracht
ooit is toegekend.
Jasper Stadhouders bewerkt vaak zijn gitaar met allerlei objecten om
naast gebruikelijke ook ongewone klanken te creëren. Jasper is medeoprichter van het Amsterdamse improtrio Cactus Truck en speelt in
diverse groepen, onder meer met Han Bennink en Ab Baars.
Bram Stadhouders
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Alan Purves

JASJA
OFFERMANS

Brokken Records
CD presentatie TWO AL’S

And the Cowgirls
Kept on Dancing
Albert van Veenendaal prepared piano
Alan Purves percussie, squeaky toys, et cetera

MIRIAM OVERLACH

“Bizarre, cheerful, exuberant and melancholy squeaky & freaky
songs on prepared piano and percussion, created on the spot by
two adventurous musicians. A surprising, imaginative world of
unheard sounds, travelling straight to the heart & soul.”
Zo heeft dit duo hun eigen muziek samengevat en beter kan ik het niet zeggen!
De Schotse drummer en percussionist Alan Purves is een uniek figuur in de muziekscene.
Sinds 1975 woont hij in Amsterdam en vindt al improviserend zijn weg in allerlei genres, van
jazz en rock tot Ierse folk en niet-westerse volksmuziek. Door zijn ongebruikelijke opstelling
en zijn grote verzameling bijzondere instrumenten: piepende rubberen speelgoedbeesten,
zoemende plastic buizen, waterflessen, neusfluiten, mondharpen en zelfgemaakte
instrumenten zoals de brimbram en glockenspiel guitar.
Albert van Veenendaal creëert vanuit een open benadering en interactie met zijn medemusici
muzikale bouwwerken die onconventioneel en intuïtief zijn en waarin zijn eigen stijl direct te
herkennen is. De laatste jaren legt hij zich steeds meer toe op het prepareren van de vleugel
en hij schept hiermee een volstrekt eigen klankenwereld.

Albert van Veenendaal
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DUO

Offermans
& Dorrestein

Wereldpremière

Plastic
Crusader

Jasja Offermans zang, percussie
Marnix Dorrestein zang, percussie

Albert van Veenendaal Compositie
Miriam Overlach harp

Albert componeerde Plastic Crusader speciaal
voor harpiste Miriam Overlach. Het werk
bestaat uit 4 delen: The Plastic - The Dream
- The Road - Epilogue. Albert liet zich onder
meer inspireren door Monique Besten die een
wandeling maakte van Amsterdam naar Utrecht
en daarbij al het plastic verzamelde dat ze op
haar weg vond, zoals te zien op haar video ‘A
plastic Journey’. Van Monique zijn overigens
ook de foto’s van de beide Brokken Records.
Een bijzondere kunstenares, zeer de moeite
waard om te ‘volgen’!
Harpiste Miriam Overlach is een muzikale
duizendpoot die al vele prestigieuze prijzen
won. Ze is een van de weinige harpisten die
ook improviseert. Dit doet zij op geheel eigen
wijze. Ze gaat de harp onverschrokken te
lijf op een manier die enorme indruk op mij
heeft gemaakt. Miriam legt zich de laatste tijd
vooral weer toe op kamermuziek o.a. met haar
trio Lumaka. Ze maakt sinds zomer 2013 deel
uit van de denktank voor de CLUB 100 serie.

Marnix Dorrestein en Jasja Offermans zijn ook
beiden lid van de ‘club van 5‘. Bassiste/toetseniste
Jasja Offermans is vanaf 2006 bij de concerten in
Zaal 100 betrokken, als hulp achter de bar en nu
als stagemanager en assistent techniek. Jasja trad
in 2009 op het Brokken Festival op met de Zappacoverband Stinkfoot en vorig jaar nog met Nosoyo.
Wat voor stijl? Maakt haar niet uit, als het maar
raakt. Daar gaat het om!
Marnix Dorrestein

IX

Marnix Dorrestein gitaar, zang, percussie
Jasper Slijderink toetsen
Jelle Huiberts DRUMS

Marnix Dorrestein (Über-Ich, Kris Berry & Perquisite)
is een creatieve geest die zijn inspiratie evenzeer
haalt uit de sixties als uit de wereld van nu. Met
zijn nieuwe project IX stuiterde hij bij de allereerste
try-out eind november over het podium van CLUB
100. Heerlijk ze nu al weer hier te hebben!

Jasper Slijderink
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Jelle Huiberts

Trip - Free
Marcel Veenendaal zang en electronica
Morris Kliphuis hoorn
Niels Broos toetsen
Corrie van Binsbergen gitaar
Lucas Dols bas
Bobby Petrov drums
gastoptredens van
Guus van der Steen woordkunstenaar
Qeaux Qeaux Joans zang

BOBBY PETROV

Ook Morris Kliphuis en Lucas Dols maken deel uit van
de CLUB 100 denktank. Voor de kick-off van CLUB
100 nodigden we de muzikanten uit met wie we in
de zomer van 2012 op Oerol op Jam de la Crème
speelden. Marcel Veenendaal vroeg vervolgens of
hij twee muziekvrienden (Guus van der Steen en
Qeaux Qeaux Joans) mee kon nemen. Het werd een
memorabele avond! Wat een muzikale gasten en
volkomen open-minded, vrije impro maar dan met
een soort ‘popfeel’.
Ik ben heel blij al deze mensen nog eens bij elkaar te
hebben: Lucas Dols & Bobby Petrov (Tin Men and the
Telephone) toetsenist Niels Broos (o.a. Kyteman en
KyteCrash met Vloeimans), hoornist Morris Kliphuis
(Kapok, Kyteman Orchestra, Orlando en winnaar van
vele prijzen), woordkunstenaar Guus van der Steen
(Kern Koppen), zangeres Qeaux Qeaux Joans en
Marcel Veenendaal (zanger DI-RECT)!

LUCAS DOLS

Marcel Veenendaal

trip–free adjective [adj ecti v e ]
free to trip on the occurrence of any condition (as an overload) for
which provision is made even if the normal operating lever or the
control-switch closing contact is held in the closed position
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Zo wordt het Brokken Oud &
Nieuw Festival een feest vol
contrasten, van verstilling
en hyperenergie. Een festival
ook, dat een mooi inzicht
biedt in de Nederlandse
muziekscene. Het belang van
Corrie van Binsbergen hierbij
mag zeker genoemd worden,
haar initiatieven, intuïtie
en goede smaak zijn van
grote waarde in het huidige
culturele klimaat.

Andere activiteiten

Stichting Brokken
Corrie Van Binsbergen is gitariste,
componiste en artistiek & zakelijk
leider van Stichting Brokken, waarmee
ze grensoverschrijdende projecten
initieert. In 1999 ontving Van
Binsbergen de VPRO/Boy Edgar Prijs
en in 2012 werd ze genomineerd voor
de Amsterdamprijs voor de Kunst in de
categorie bewezen kwaliteit.

Jazzenzo
Jan Jasper Tamboer
januari 2012

Morris Kliphuis

NIELS BROOS

guus VAN DER STEEN

Qeaux Qeaux Joans

Ontwerp:
R einv d ven . n l
Fotocredits:
Q e a u x Q e a u x : R a h i R e z vani
A l b e r t: J aa p van d er K l o m p

Sinds tien jaar is de
combinatie literatuur en muziek een
belangrijke pijler in haar activiteiten. Ze
werkte samen met onder meer Remco
Campert, Kees van Kooten, Ramsey
Nasr en Toon Tellegen met wie ze
inmiddels vier programma’s maakte.
In januari 2014 staan concerten met
P.F. Thomése op stapel. Van Binsbergen
componeerde muziek bij Schaduwkind
voor 11-koppig strijkensemble en
2 improviserende musici: 9 januari
Toneelschuur Haarlem, 10 januari
Amstelkerk Amsterdam, 19 januari UCK
Marnixzaal Utrecht, 20 januari Griffioen
Amstelveen.
Vanaf december de reprise van Het
geluk van de sprinkhaan met Toon
Tellegen en Het Wisselend Toonkwintet,
kijk voor de speeldata op
www.corrievanbinsbergen.com
Op 5 maart 2014 organiseert zij het
jaarlijkse BrokkenBal in het Bimhuis,
dit keer met Tommy Wieringa, Esther
Gerritsen en Anne Vegter.

B r a m / J a sp e r : A ro l d van d er A a
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PROGRAMMA BROKKEN FESTIVAL
On the Move

And the Cowgirls
Kept on Dancing

& Guusje Kaayk

Brokken Records CD presentatie

Duo Stadhouders
& Stadhouders

Trip-Free

Brokken Records CD presentatie
TWO AL’S

muziek & animatie door BrokkenFabriek

Self Portrait in
Pale Blue

15:30 » 19:00

Wereldpremière

PAUZE

Plastic Crusader
compositie Albert van Veenendaal

PAUZE

DINER
VANAF
19:00

Duo

Offermans
& Dorrestein
IX

Sinds najaar 2006 organiseer ik maandelijkse
concerten met muzikale ontmoetingen tussen
mensen uit verschillende circuits en try-outs in het
Amsterdamse Zaal 100, een geweldig podium voor
‘ongehoord geluid’. De hoogtepunten van deze
concerten worden sinds 2008 aan het eind van het
jaar gepresenteerd op het Brokken Festival in het
Bimhuis. Omdat ik behoefte had aan nieuwe input
voor de invulling van de concerten heb ik deze zomer
een denktank in het leven geroepen met 5 jonge
muzikanten uit verschillende ‘muziekhoeken’ die
bezig zijn op een manier die mij zeer aanspreekt.

Gedreven, creatief, breed georiënteerd, met een
open geest en wars van ‘hokjesdenken’. Samen
organiseren we nu CLUB 100 op elke laatste
woensdag van de maand, een meetingpoint voor
jong talent met gevestigd en bekend met onbekend
uit diverse stromingen. De serie is dermate bruisend
van start gegaan dat deze club van 5 op deze editie
van het Brokken Festival niet mag ontbreken. Ik ben
heel blij dit prachtig rijk gevarieerde programma te
kunnen presenteren!
Artistiek en zakelijk leider Stichting Brokken, december 2013

