
Al heel wat jaren organiseer ik maandelijks muzi-
kale ontmoetingen in het Amsterdamse Zaal 100; 
podium voor ‘ongehoord geluid’. De hoogtepun-
ten uit de serie worden aan het eind van het jaar 
hier gepresenteerd op het Brokken Festival in het 
Bimhuis. Vanaf 2013 met hulp van jonge muzikan-
ten uit verschillende muziekhoeken. Onder de 
noemer CLUB 100 speelt jong talent met oud en 
ervaren en wordt er van alles uitgeprobeerd in 
veel verschillende korte acts uit jazz, pop, impro, 
hedendaags etcetera, zeer inspirerend. Dankzij 
deze gasten bruist het de laatste woensdag van 
de maand als nooit tevoren en wordt dat wat Zaal 
100 al in zich heeft - vrijbuitersplek met beetje 
Berlijnse sfeer - extra gecultiveerd. Dankjewel 
Marnix Dorrestein, Lucas Dols, Morris Kliphuis, 
Jasja Offermans, Miriam Overlach, Tony Roe, 
Tessa Douwstra, Gerri Jäger, Akim Moiseenkov, 
Diamanda Dramm La Berge, Timon Koomen en 
Reinier Baas voor jullie fantastische memorabele 
avonden en Ruben, Jasja en Sarah voor alle hulp!

Corrie van Binsbergen

www.stiChtingBrokken.nl — www.CorrievanBinsBergen.Com

15:00 - 15:25 
la Corneille

15:25 - 15:40 
no traCe

15:40 - 16:05 
hemels en vergeeFs

16:25 - 16:40 
timon koomen & 
remY van kesteren

16:40 - 16:50 
remY van kesteren

16:45 - 17:05 
oene van geel & 
matteo miJDerwiJk

17:30 - 18:20 
vanBinsBergen 
PlaYstation

Kom eens naar CLUB 100, we hebben nog heel wat hoogtepunten tegoed met deze curatoren: 
Darius Timmer (27-01) Floris van der Vlugt (24-02) Kaja Draksler (30-03) Remy van Kesteren (25-05). 

16 maart 2016 is het BrokkenBal in het Bimhuis met Esther Gerritsen en Kees van Kooten. 
Andere concerten (bijvoorbeeld met Toon Tellegen) op concertagenda website. 

En wil je oud en nieuw eens anders beleven: Brokken Festival 2016 is op oudejaarsavond!

Brokken
Festival

PRO
GRAMMA

PIET HEINKADE 3
1019 BR AMSTERDAM
JAZZ / WORLD / IMPRO

WWW.BIMHUIS.NL

LA CORNEILLE    
Guy Corneille zang/gitaar, Daan Crone drums/
zang, Hans Vermunt toetsen/zang

NO TRACE
Albert van Veenendaal piano, 
Rutger van Otterloo sopraan-/baritonsax
CD-PRESENTATIE

TOON TELLEGEN / HEMELS EN VERGEEFS
Toon Tellegen gedichten, Albert van 
Veenendaal piano, Corrie van Binsbergen gitaar

DUO OENE VAN GEEL &
MATTEO MIJDERWIJK 
Oene van Geel altviool, Matteo Mijderwijk piano

REMY VAN KESTEREN 
& TIMON KOOMEN
Remy van Kesteren harp, Timon Koomen gitaar

VANBINSBERGEN PLAYSTATION
Miguel Boelens sopraan-/altsax, Mete Erker 
tenorsax/basklarinet, Morris Kliphuis hoorn/
cornet, Joost Buis trombone/lapsteel, Corrie 
van Binsbergen gitaar, Albert van Veenendaal 
piano, Dion Nijland bas, Yonga Sun drums

* Reducties voor Stadspas, CJP, studenten, muziekstudenten. 
   Zie www.bimhuis.nl
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BEST OF CLUB 100



la Corneille
In 2012 beginnen drie Utrechtse vrienden de 
band La Corneille. Theatrale muziek met een 
eigenzinnige dynamiek. Van teder, klein en 
lieflijk naar groots, gedragen en plechtig. Ze 
speelden in huiskamers en ook op Lowlands. 
Kippenvel is gedevalueerd door programma’s 
als The V of H, maar ik had het wel bij hun 
optreden 25 maart in CLUB 100.

hemels en vergeeFs
Met Toon Tellegen spelen Albert en ik al ruim 
twaalf jaar en het is altijd weer een feest. Dat 
geldt voor de diverse dierenverhalen met 
het Wisselend Toonkwintet, en zeker ook dit 
poëzie-programma dat we maar af en toe 
spelen. Ongelofelijk mooi hoe Toon in een kort 
gedicht zo veel facetten toont. Diamantjes. En 
een onuitputtelijke bron van inspiratie voor ons.

remY van kesteren
Met zo’n ‚harpkanon’ als Remy in huis kon ik de 
mogelijkheid hem te vragen deze middag ook 
een klassiek stuk voor harp solo te spelen niet 
weerstaan. Het Brokken Festival staat tenslotte 
voor een muziekfestijn zonder grenzen.

vanBinsBergen 
PlaYstation
En eerlijk is eerlijk, nog een hoogtepunt was 
onze try-out in april. Wat een fijn bandje heb 
ik om me heen! Ik had veel zin om weer eens 
‚ouderwets’ in een instrumentale band te spelen 
en met deze mensen is dat zo fijn. Ik ben ook 
heel trots op onze eerste CD, de energie spat 
er vanaf en hij klinkt dankzij de onovertroffen 
Chris Weeda ook nog eens geweldig. Reactie 
op fb: This is the most incredible music. Bebop 
with a modern twist, I am an instant fan!

timon koomen & 
remY van kesteren
Gitarist Timon Koomen (Kapok) was de eerste 
curator van CLUB 100 dit seizoen en sprong 
gelijk het diepe in door harpist Remy van Kes-
teren voor een muzikale ontmoeting te vragen. 
Ik vind het geweldig als muzikanten risico’s 
nemen, het podium opgaan en ‚kijken wat er 
gebeurt’. Met open geest, open oren en zoveel 
muzikaliteit in huis als dit duo levert dat sowieso 
altijd iets op. 

oene van geel & 
matteo miJDerwiJk
Matteo speelde het eerste CLUB 100 seizoen 
al eens een korte solo. Deed me aan het 
lyrische spel van Harmen Fraanje denken, 
niet vreemd want dat bleek zijn leraar te zijn. 
Inmiddels heeft hij zijn master en vormt hij een 
impro-duo met de altvioolmeester Oene van 
Geel (Zapp4). Hun zeer verfijnde concert bij 
CLUB 100 in mei behoorde absoluut tot een 
van de hoogtepunten uit de serie.

no traCe 
(Brokken reCorDs 008)
Weer werd ik verrast door de opnames van 
Albert van Veenendaal. Na het vrolijke 100% 
geïmproviseerde album met percussionist 
Alan Purves speelt hij nu eigen composities 
en creëert samen met saxofonist Rutger van 
Otterloo een prachtige ietwat weemoedige 
CD. Herman te Loo Jazzflits: De slotzin uit 
de tekst van Toon Tellegen in het hoesje is 
tekenend voor wat hier gebeurt: ‚Ik luisterde en 
verdween in de muziek.’ Het gaat absoluut niet 
om ego’s maar om muzikaliteit.
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