Klankconcert van Under the Surface raakt de ziel

North Sea Round Town organiseert unieke klankconcerten in Rotterdamse
gebedshuizen
North Sea Round Town, het fringe festival van North Sea Jazz, organiseert
deze zomer drie keer een uniek Klankconcert op bijzondere locaties in de
stad. Ervaar de prachtige, geïmproviseerde muziek van Under the Surface
in een comfortabele ligstoel, zonder daarbij iets te kunnen zien. Dat
betekent: geblinddoekt genieten van een virtuoos klankenspel in de
Kocatepe Moskee, de Laurenskerk of hoog op het dak van De Bijenkorf.
Het eerste klankconcert van de Nederlandse band Under the Surface is tijdens de
Rotterdamse Dakendagen op 31 mei, op het dak van de parkeergarage van de
Bijenkorf. Het publiek wordt geblinddoekt om zo als 'gelijkgestemden’ het live
concert te ervaren, slechts omgeven door een virtuoos klankenspel en de
geluiden van de stad, zonder daarbij iets te kunnen waarnemen.
Het optreden op het dak is een voorproe je van het klankconcert 13 juli in de
Laurenskerk, waar plek is voor vij honderd bezoekers die geblinddoekt in een
serene, kerkelijke setting op comfortabele strandstoelen een live improvisatie
ervaren. Tijdens dit concert worden ook de drie orgels van de Laurenskerk
bespeeld.
Het klankconcert is tevens onderdeel van het programma Jazz ietsen
'Ontdekkingsreis op Zuid', waarbij City Safari en North Sea Round Town je
meenemen op een muzikale ontdekkingsreis door Rotterdam-Zuid. Naast
bijzondere concerten bij Paviljoen aan het Water, ( ilm)theater Islemunda, het
AZC Beverwaard, boksschool 'I Believe' en het Eiland van Brienenoord
geeft Under the Surface een uniek klankconcert in de Kocatepe Moskee.
Over Under the Surface
De Nederlandse band Under the Surface is opgericht door drummer Joost
Lijbaart, zangeres Sanne Rambags en gitarist Bram Stadhouders. Door middel
van improvisatie zoeken zij de ruimte en de stilte met hun unieke, muzikale taal.
Het trio deelde eerder haar muziek met publiek uit de verste uithoeken van de
wereld; van Mali tot Mexico, van Noorwegen tot India en van Bolivia tot Libanon.
In maart 2017 bracht Under the Surface hun eerste, gelijknamige album uit dat
een jaar later werd genomineerd voor een Edison Award. Onlangs kwam het
geïmproviseerde live-album Trinity’ uit, met muziek die je meeneemt naar een
verborgen wereld van tederheid, woede, veiligheid, vreugde, eenzaamheid, rust
en verdriet.
“Dramatische ambient impro met onbegrensde mogelijkheden” - Parool*****
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"Omdat het uitgangspunt 'muziek achter de stilte' is, wordt de luisteraar
meegenomen naar een soms haast droomachtige nieuwe werkelijkheid." - jury
Edison Music Award 2018

Bezetting:
Joost Lijbaart: drums/percussie
Sanne Rambags: vocals/poëzie
Bram Stadhouders: gitaar/electronics
Over North Sea Round Town
North Sea Round Town is het fringe festival van North Sea Jazz Festival dat van
27 juni t/m 14 juli 2019 neerstrijkt in Rotterdam. Met het beste dat de stad te
bieden heeft aan jazz, blues, soul, funk, hiphop, pop, improvisatie en crossovers
op onverwachte plekken, pop-up’s en (jazz)podia. Tijdens North Sea Round kun
je in bijna drie weken tijd zo'n 365, merendeel gratis concerten op 125 locaties
bezoeken.
Over de Rotterdamse Dakendagen
Rotterdamse Dakendagen wil het gebruik van daken stimuleren en laat van 31
mei t/m 2 juni zien hoe daken kunnen bijdragen aan een gezonde, levendige,
aantrekkelijke en toekomstbestendige stad. De binnenstad van Rotterdam is als
een open laboratorium en het festival toont dan ook inspirerende voorbeelden
van dakgebruik.
www.rotterdamsedakendagen.nl
Informatie Klankconcerten
vrijdag 31 mei (als onderdeel van Rotterdamse Dakendagen)
locatie: Parkeergarage De Bijenkorf, Aert van Nesstraat 16, Rotterdam
tijden: 19.30 en 20.45 uur (elk concert duurt ±45 min.)
zondag 7 juli (als onderdeel van Jazz ietsen)
tijd gehele programma: 10:00 - 18.00 uur
start bij LantarenVenster, Otto Reuchlinweg 996, Rotterdam
zondag 13 juli
locatie: Laurenskerk Rotterdam, Grotekerkplein 27, Rotterdam
deur open: 14.15 uur
programma: 14.30 - 16.00 uur
Informatie en tickets: www.northsearoundtown.nl
i.s.m. Rotterdamse Dakendagen en het Oogziekenhuis
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You Tube, link
https://www.youtube.com/watch?v=WGIkaDAF2-0

