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Muziek op de Rotte 2019: Klassiek, Wereldmuziek & Jazz
13, 14 en 15 september is het zover: de twaalfde editie van Muziek op de Rotte! Muziek op de Rotte
Muziek op de Rotte; Een drie dagen durende muzikale carrousel waarin meeslepende klassiek,
schurende cross overs, onweerstaanbare jazz, betoverend gezang, eigenzinnige balkanblues en
wervelende percussie, moeiteloos hand in hand gaan. Een must see voor iedere muzikale globetrotter!
Dit jaar verwelkomt het festival onder andere het Benjamin Herman & The Robin Nolan Trio, North
Sea String Quartet, Spijkers en Artvark & Drums United.
Vrijdag (18:00-23:00)
Klassiek, Avant-Garde, Gipsy Jazz en Perzische tonen, het komt allemaal voorbij op de eerste avond van
Muziek op de Rotte. Wordt verrast door de pareltjes uit de kamermuziek gespeelt door de Rotterdam
Chamber Music Society, wordt meegevoerd het Nort Sea String Quartet met een mix van klassiek en
wereldmuziek, en waan je even in een andere wereld door de Klassieke Perzische klanken van het
Janzous ensemble. De avond wordt afgesloten door jazz icoon Benjamin Herman met meestergitarist
Robin Nolan. Zij brengen onweerstaanbare gipsy jazz naar Muziek op de Rotte.
Zaterdag (13:00-23:00)
Op zaterdag schiet het programma van de Nederlandstalige Balkan Blues van Spijkers (Joost Spijkers van
de Ashton Brothers) naar de Venezolaanse grooves gemixed met sixties surfrock, samba en guagancó
van Conjunto Papa Upa. Dit is dan al voorafgegaan door ondermeer het prachtige Turkse koor RYSK, de
magnetiserende spirituals van Samira’s Blues, Surinaams Kaseko van Boven de Sterren, Brazilliaans feest
van EPM Hollanda, The Red Herring band en de enige echte Koninklijke Rotterdamse Postharmonie.

Zondag (12:00-19:00)
Zondag begint rustig met meditatieve Ta Chi oefeningen maar onderschat deze dag niet. Zo beleef je met
Multi jam van Winston Scholsberg een verhalend muziek spektakel, Artvark met Drums United maken je
deelgenoot van een muzikaal avontuur waarin saxofoonkwartet Artvark wordt opgestuwd door het
Percussie collectief Drums United met meesterdrummer Lucas van Merwijk. Son de Aqui laat horen hoe
cumbia nieuwe stijl klinkt en gedurende de dag zingen de artiesten van Vocalsz de sterren van de hemel.
Een niet te missen feest in een unieke intieme setting op en aan de Rotte. Zorg dat je erbij bent!

Einde Persbericht
Noot voor de redactie:
Voorinterviews, beeldmateriaal, informatie over Muziek op de Rotte kunt u contact opnemen met Anne Valk via email anne03@hotmail.com en telefoon: 06-28493779
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