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15:00  DUO MOISEENKOV & ROUX
 Akim Moiseenkov joystick, Pauline Roux zang
15:15  ORLANDO
 Tessa Douwstra zang/gitaar, 
 Nina Vine, Sophie Jurrjens, 
 Lisanne Vermeulen zang
15:20  ART OF THE EYEBROW
 Tony Roe piano, Kenzo Kusuda dans, 
 Jeffrey Bruinsma viool, Oene van Geel altviool,
 Joris Roelofs basklarinet, Marcel Wierckx 
 interactive visuals

 PAUZE

16:10  REV TRIGGER
 David Stapel bas/zang, Joep Stapel gitaar/zang,   
 Tim Stapel gitaar/zang
16:25  DIAMANDA LA BERGE DRAMM
 Diamanda La Berge Dramm viool
16:30  MIDAS
 Midas Treub zang/gitaar, 
 Diamanda La Berge Dramm viool, 
 Jeffrey Bruinsma  viool, Oene van Geel altviool
16:45  CUT_ & CORRIE VAN BINSBERGEN
 Belle Doron zang, Sebastiaan Dutilh toetsen/
 electronica, Hidde de Jong visuals,
 Corrie van Binsbergen gitaar

 PAUZE

17:35  BAKKER, GOUDSMIT & JÄGER 
 & SPECIAL GUEST: KOBRANIE
 Anton Goudsmit gitaar, Arno Bakker sousafoon,    
 Gerri Jäger drums, Nina Vine, Sophie Jurrjens, 
 Lisanne Vermeulen zang, Esmée Olthuis directie

BIMHUIS 
AMSTERDAM

ZONDAG 28 DEC
15:00corrievanbinsbergen.com
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15:50 -16:10 

17:15 - 17:35

CORRIE VAN BINSBERGEN (bekend van Cor-
rie en de Grote Brokken en opperhoofd van Stichting 
Brokken) organiseert al jaren muzikale ontmoetingen 
in het Amsterdamse Zaal 100. Sinds september 2013 
programmeert ze daar CLUB 100 met hulp van een 
denktank met jonge muzikanten uit verschillende 
muziekhoeken die op een manier bezig zijn die haar 
aanspreekt. Vorig jaar bestond de denktank uit Mar-
nix Dorrestein, Lucas Dols, Miriam Overlach, Jasja Of-
fermans en Morris Kliphuis. Vanaf 2015 zijn dat Akim 
Moiseenkov, Tessa Douwstra, Tony Roe, Diamanda La 
Berge Dramm en Gerri Jäger. CLUB 100 is een meet-
ingpoint van impro, pop, jazz, hedendaags et cetera. 
De hoogtepunten uit de serie worden aan het eind 
van het jaar gepresenteerd tijdens het Brokken Festi-
val in het Bimhuis.

Met gevestigde namen en aanstormend talent wist gi-
tariste Corrie van Binsbergen met de zesde editie van 
het Brokken Festival weer een fantastisch muzikaal vu-
urwerk te creëren. (Draai om je oren 2013)

Een feest vol contrasten, van verstilling en hyperener-
gie. 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. (Jazzenzo 
2012) 

De verwachtingen voor een nieuw cultureel jaar 
konden hierna fl ink worden opgeschroefd zoveel blij 
makende muziek bood het festival. (Volkskrant 2011)



REV TRIGGER
Als je ze hoort denk je een tot 
nu toe onbekend gebleven op-
name te horen van Crosby, Stills 
and Nash. Belachelijk goed op 
elkaar inge’tuned’. Maar wat wil 
je: het zijn broers, die jaren lang 
aan de keukentafel thuis heb-
ben zitten zingen.

AKIM MOISEENKOV
Akim is net afgestudeerd aan 
het CvA en een bruisend vat 
vol ideeën. Zijn band Stopcon-
tact is een ‚psychedelic art-
rock band’. Met Switchboard 
vertaalt hij samen met Hidde 
de Jong dansbewegingen naar 
muziek en bouwen ze hun eigen 
synthesizers e.d. Met Darius 
Timmer maakt hij muziek voor 
film en andere media. 

CUT_
CUT_ is een elektronische act gebaseerd op een 
mix van liedjes en improvisatie. Dit maakt dat 
iedere show een eigen karakter heeft, geïnspi-
reerd door de omgeving en het moment. CUT_ 
wordt live bijgestaan door visual artiest Hidde 
de Jong die met zijn glitchy visuals de show com-
pleet weet te maken. Hun cover van Stromae’s 
Papaoutai is inmiddels meer dan een miljoen 
keer bekeken op Youtube.

ORLANDO
Singer-songwriter Tessa „Or-
lando” Douwstra, de afgelo-
pen twee jaar op nagenoeg 
ieder relevant podium te zien 
met Wooden Saints en Chef’ 
Special, intrigeert. Ze heeft 
een stem die je vertrouwt en 
teksten die je gelooft. Ener-
giek en toch breekbaar. Breek-
baar en toch energiek.

TONY ROE’S ART OF THE EYEBROW
Tony Roe is pianist, componist en bandleider 
van de driemansformatie Tin Men & The Telep-
hone, die naam maakte met inventief gebruik 
van video, live-sampling en interactieve techno-
logie. Het laatste album Appjenou?! werd uitge-
geven in de vorm van een app voor mobiele te-
lefoon. Tony Roe studeerde klassieke piano aan 
het Koninklijk Conservatorium Den Haag, jazzpi-
ano aan het Conservatorium van Amsterdam en 
muziektechnologie aan de HKU. In 2014 ontving 
Tony de North Sea Jazz Compositieopdracht en 
presenteerde daar "Art of the Eyebrow" een 
compositie met gerenommeerde jazzstrijkers, 
een basklarinettist, hedendaagse dans en inter-
actieve visuals.

MIDAS 
MIDAS is het nieuwe project rondom zanger Mi-
das Treub (voorheen The Fudge). Midas treedt 
zowel solo op als in kwartetbezetting met drum-
mer Victor Dirks, toetsenist Akim Moiseenkov en 
bassist Eszl Wijnlanden. Melancholisch met een 
rafelrandje. 

BAKKER, JÄGER & GOUDSMIT
Never enough. Music. Life. Energy. Fun. Notes. 
Idiocy. Effort. Heart. Leaps. Imperfection. Ma-
gic. Music. Some tunes pop up out of the blue. 
Some melodies vanish into thin air. Some clues 
are unseen, some hints ignored. Sometimes eve-
rything clicks together like clockwork. These 
three are skilled masters of improvised music. 
They fight each other to the bone, they support 
each other to the top. One moment high-flying 
power grooves can get shot, to start a new life 
crawling in the mud. Anton Goudsmit is consi-
dered to be the top in Dutch jazz&impro guitar 
playing. Arno Bakker is probably the most pho-
tographed sousaphone player in Holland.Gerri 
Jäger is the most incredible polyrhythmic drum-
mer Austria ever failed to keep.

DIAMANDA LA 
BERGE DRAMM
De jonge ambitieuze Dia-
manda ging direct na haar 
middelbare school in Boston 
studeren. Inmiddels woont ze 
weer in Amsterdam en stu-
deert voor haar Master op het 
Koninklijk Conservatorium bij 
Vera Beths. Ze speelt onder 
andere bij Ludwig en het Rosa 
Ensemble. Ook is ze verbon-
den aan Splendor.

ESMEE OLTHUIS & 
KOBRANIE
Saxofoniste Esmée Olthuis 
bedient zich van de ‘conduc-
tion method’ ontwikkeld door 
Butch Morris en John Zorn 
en zet deze op geheel eigen 
wijze in voor gestructureerde 
vrije improvisatie en stuurt 
daarmee de drie zangeressen 
van Musicians 3.0 van de HKU 
aan. Alles vindt plaats in het 
moment, zonder voorgeschre-
ven noten.


