Wereldmuziek in de wijk - Indian Music door Lenneke van Staalen (viool) en Heiko
Dijker (tabla)
woensdag 3 oktober 2018 | 19:30 - 20:30 uur | De Meevaart
Wereldmuziek: Muziek uit verschillende hoeken van de wereld.
‘Wereldmuziek in de wijk’ is een initiatief van Stichting Connecting Strings en de
Meevaart. De gastheer van de reeks programma’s is Mehmet Polat.
Ons doel is om een oprechte kennismaking met verschillende muziektradities uit de
wereld in een informele sfeer aan te bieden.
Dit evenement vindt elke eerste woensdag van de maand plaats, met elke keer een
andere gastmuzikant of ensemble. De gast wordt geïnterviewd over zijn of haar
muziekstijl en zal een live concert geven.
Gast artiest:
Het duo Lenneke van Staalen(viool) en Heiko Dijker(tabla) speelt klassieke muziek uit
India. Met deze bijzondere combinatie van instrumenten creëren zij een intieme en
poëtische sfeer. Het spel van Heiko wordt gekenmerkt door enthousiasme en grote
kennis van van de Indiaase ritmes. Lenneke ontroert met haar lyrische en intense
interpretaties van de klassieke Raga's. Zij studeerden beiden af aan het conservatorium
Rotterdam, vervolgden hun studies bij beroemde musici in India, en zijn inmiddels
veelgevraagde artiesten over de hele wereld.
De Volkskrant:

"Grote indruk maakte violiste Lenneke van Staalen met haar ﬁjnzinnige en bevlogen
spel. Van binnen vlamde haar passie."
The Hindu:
“Heiko Dijker is a Tabla player whose ﬁngers can do magic and who plays on the marks
of Enthusiasm and Energy.
Heiko is a global ambassador for classical Indian music.”
Dutch Jazz and World Meeting:
“Adembenemend mooi.”
This musically gifted and talented duo has been praised for their ﬁery virtuosity and
emotional depth of play. After their studies in India, they both received the highest
marks for their master-degree at the Rotterdam Conservatory. Both in India and the
West they are loved by audiences at major festivals and halls, leaving a deep imprint.
The press:
De Volkskrant: ‘….a sonorous example of how haunting swing and vocal lyricism can be
united.’
‘…..inside ﬂamed her passion…’ (about Lenneke van Staalen)
Trouw: ‘It’s amazing how Heiko Dijker plays tabla; as if his hands make them speak.’
Radio Zes: ‘...Breathtakingly beautiful......’
Zeeuws Dagblad: ‘........a convincing inspired performance.’
The Pioneer: ‘Reaching out to a world-wide audience’
The Hindu: ‘Heiko Dijker is a Tabla player whose ﬁngers can do a magic and who plays
on the marks of Enthusiasm and Energy’
‘Heiko Dijker is a global ambassador for Indian Classical Music’
‘The music made its way into everyone's soul’

Locatie: De Meevaart, Balistraat 48A, Amsterdam
Deur open: 18.30
Aanvang: 19.30
* The project is supported by the municipality of Amsterdam, Stadsdeel Oost.
(https://www.facebook.com/demeevaart/)
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