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Trytone 20, driedaags festival vol avontuurlijke jazz
!Trytone viert 20 jarig bestaan met festival vol avontuurlijke jazz

Van vrijdag 18 tot en met zondag 20 januari 2019 viert Trytone het 20 jarig bestaan met een
driedaags festival in het Bimhuis, Splendor en De Ruimte in Amsterdam. Het
muzikantencollectief Trytone presenteert een line-up van meer dan 20 musici: o.a. Tobias
Klein, Marcos Baggiani, Guillermo Celano, Kristina Fuchs, Esat Ekincioğlu, Oğuz
Büyükberber en Niels Brouwer. Voor publiek een ideale gelegenheid om (nader) kennis te
maken met Trytone en te ontdekken wat Amsterdam aan avontuurlijke muziek te bieden
heeft.

!

Trytone 20 laat muzikale diversiteit horen in Amsterdam
Trytone is een groep muzikanten in Amsterdam en daarbuiten die al twintig jaar avontuurlijke
muziek maken en toegankelijk maken.
Het gaat daarbij om muziek met een grote variëteit aan stijlen binnen het gebied van de jazz
en impro, soms in combinatie met elementen uit niet-westerse en/of hedendaagse
gecomponeerde muziek. Trytone maakt deze producties toegankelijk door middel van cdreleases, concerten, multimedia performances, tournees en festivals in Nederland en
daarbuiten. Sinds 1999 bracht het Trytone ruim 75 cd’s uit op het gelijknamige platenlabel.

!!
20 jaar Trytone vieren in het Bimhuis, Splendor en De Ruimte

Het begon allemaal in 1998, toen een club muzikanten - allemaal net afgestudeerd aan het
Amsterdams Conservatorium - mogelijkheden zocht om op te treden en om eigen werk uit te
brengen op cd. In de jaren daarna heeft Trytone in samenwerking met podia als het Bimhuis,
Panama, Paradiso en het Stedelijk Museum tal van festivals en concerten georganiseerd. De
internationale programmering bracht artistieke uitwisseling tussen musici uit verschillende
Europese landen tot stand, een streven dat Trytone met internationale projecten als Trytone
Music Kitchen en Jazz Plays Europe nog verder heeft uitgediept.

!!
!!
PROGRAMMA Trytone 20
!
Bimhuis: vrijdag 18 januari 2019 20.30 uur
!Celano/Badenhorst/Baggiani

Joachim Badenhorst (tenor sax, klarinet, basklarinet), Guillermo Celano (gitaar), Marcos
Baggiani (drums).

!Een onconventioneel trio met krachtige en originele ideeën die de grenzen doen vervagen

tussen vrije improvisatie en compositie.
“Als tabasco-saus op Hollandse haring, verrukkelijke en oorstrelende vormen” New York City
Jazz Record

!Spinifex SOUFIFEX

Tobias Klein (altsaxofoon), Bart Maris (trompet), John Dikeman (tenorsaxofoon), Jasper
Stadhouders (gitaar), Gonçalo Almeida (bass), Philipp Moser (drums).

!Stevig geworteld in hun muzikale benadering van het combineren van super strak

gecomponeerde structuren met vrije improvisatie duiken de musici van Spinifex met

SOUFIFEX in een magische muzikale wereld van herhalende patronen en concentratie op
de beat.

!
Splendor: zaterdag 19 januarI 2019 15.00 uur
!Kristina Fuchs "Linden"

Kristina Fuchs (stem, hang), Mete Erker (saxofoon, basklarinet), Jeroen Van Vliet (piano,
electronica).

!Oude liederen, nieuwe muziek - wereldmuziek van Nederlandse bodem, vlakke-land klank

herontdekt door een zangeres uit het Zwitserse hooggebergte. Gebotteld met ambacht,
liefde en humor en gerijpt in de kelder van een virtuoos, eigenzinnig en weerbestendig jazz
trio met stem, piano en sax/basklarinet.

!AVA trio
Giuseppe Doronzo (baritonsaxofoon), Esat Ekincioğlu (contrabas), Pino Basile (percussie).
!AVA Trio doet iets met muziek, wat nog niemand doet. Deze vanuit Nederland opererende

groep laat meesterlijk horen hoe ze regionale invloeden combineren en etnische inspiraties
uit Italië en Turkije combineren met vrije improvisatie. Ze verenigen op avant-gardistische en
nachtelijke wijze traditionele volksmuziek met hedendaagse muziek. Zo creëren ze muziek
van een imaginair land in zowel concept als muzikale beleving.

!
Splendor: zaterdag 19 januarI 2019 20.30 uur
!Oğuz Büyükberber/Simon Nabatov
Oğuz Büyükberber (klarinetten), Simon Nabatov (piano).
!Klarinettist Oğuz Büyükberber, uit Turkije afkomstig en opererend in de Amsterdamse muziek
scene, en meester pianist Simon Nabatov werkten eerder samen met Gerry Hemingway,
Wolter Wierbos en Tobias Klein. Als duo gaan zij nu voor een amalgaam van "high energy"
improvisatie en structuur, resulterend in een intens gefocust samenspel van kleuren, ideeën
en instrumentale virtuositeit.

!!
Boi Akih + Duo Baars Henneman

Monica Akihary (stem, electronica), Ab Baars (tenor saxofoon, klarinetten, shakuhachi), Niels
Brouwer (gitaar), Ig Henneman (altviool)

!Twee perfect op elkaar afgestemde duo's bundelen hun krachten op het podium. Hoewel de
twee duo’s verschillende achtergronden hebben, is hun muziek gebaseerd op dezelfde
principes: iets maken uit bijna niets, ter plekke ontstaat de muziek, en tijdens dit proces
probeert de ene musicus de ander te begrijpen en hem of haar tegelijk te ondersteunen en
waar nodig muzikaal tegenwicht te bieden.

!
De Ruimte: zondag 20 januari 2019 (vanaf 20.30 uur)
!in diverse combinaties:
Marcos Baggiani - drums
Oguz Büyükberber - klarinet/electronica
Niels Brouwer - gitaar
Monica Akihary - stem
Kristina Fuchs - stem
Esat Ekincioglu - bas
Tobias Klein - altsax/basklarinet
John Dikeman - tenorsax

Jasper Stadhouders -gitaar
Philipp Moser - drums
Ab Baars - tenorsax/klarinet/shakuhachi
Ig Henneman - altviool

!22.00 Afrobeat Ensemble
!!
PRAKTISCH:
Trytone:
http://trytone.org/

!Bimhuis op vrijdag 18 januari 2019: 20.30 uur
Piet Heinkade 3, 1019 BR Amsterdam
€18

!Splendor op zaterdag 19 januari 2019: 15.00 uur, 20.30 uur
Nieuwe Uilenburgerstraat 116, 1011 LX Amsterdam
€12 (aparte tickets voor de middag en de avond)
€18 (middag en avond gecombineerd)

!Tickets voor De Ruimte op zondag 20 januari 2019: 20.30 uur
Distelweg 83, 1031 HD Amsterdam
€8 (tickets bij de deur)

!Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
Contact pers: Marjolein van Ruiten PR@marjoleinvanruiten.com, m 06-200 62 844.
!Beeldmateriaal op aanvraag
links naar audio/video
!Celano/Badenhorst/Baggiani
https://www.youtube.com/watch?v=B7kRHqPE6zQ&t=40s
https://www.youtube.com/watch?v=m9c6vn9K7Z0&t=80s!

!

Spinifex SOUFIFEX!
https://youtu.be/PSqVVge1hsw

