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Dit voorjaar nog twee EXTRA concerten in MerkAz:
Julia Bronkhorst en… Orphaned Land!!

22 maart: Julia Bronkhorst zingt Sefardische liederen
Sopraan Julia Bronkhorst beschikt over een zeer breed repertoire. Zo vertolkte zij
uiteenlopende rollen in verschillende operaproducties bij de Nederlandse Opera, gaf zij vele
recitals in diverse bezettingen en trad met orkesten op in Praag, München en Wenen. Haar
zang is loepzuiver, zij zingt ogenschijnlijk zonder enige moeite. Een vrouw, klein van
postuur, maar met een perfecte stemvolume, en een lyriek om van te smullen.
Deze avond zal zij worden begeleid door gitarist Henk van Lingen. Hij verstaat de kunst als
het ware onzichtbaar aanwezig te zijn; soms is zijn spel haast introvert, maar zijn
geconcentreerde begeleiding is uiterst muzikaal.
In 2006 verscheen Julia Bronkhorst’s cd "Rosa Ibérica" met begeleiding van Henk van
Lingen. Zij vertolken hierop muziek uit het multiculturele middeleeuwse Spanje. De cd
opname vond plaats in MerkAz! Op deze unieke locatie zullen zij 22 maart weer
samenkomen om het Sefardische lied aan u ten gehore te brengen.
Luistertips:
http://www.juliabronkhorst.nl/Live%20opnames.html
http://www.last.fm/music/Julia+Bronkhorst

Joods Cultureel Centrum MerkAz, Magdalenastraat 1a, Utrecht
Aanvang: 20.00 uur.
Zaal open: 19.30 uur
Entree: EUR 15,Reserveren: www.merkaz.nl of merkazevenementen@gmail.com .
Voorverkoopadres:
Xango Worldmusic, Zadelstraat 14, Utrecht (niet op maandag en dinsdag)

9 juni: Orphaned Land met een exclusieve akoestische show!!
Orphaned Land is een van de belangrijkste en beroemdste bands uit Israël. Zij zijn bekend
als metalband én als ambassadeurs voor vrede in het Midden Oosten. In de Arabische
landen zijn zij minstens even populair als in Israël. Op hun wereldtournees laten zij zich
vergezellen door bevriende bands uit landen als Algerije en Turkije. In oktober 2013 waren
zij in ons land om hun laatste album ‘All is One’ te promoten. In het voorprogramma trad toen
ook een Palestijnse band op! Tijdens hun shows benadrukken zij ‘Kijk, hier staan wij samen,
joden, christenen en moslims, en wij zijn allen goede vrienden!’ Fans van over de hele
wereld hebben vorig jaar actie gevoerd om Orphaned Land te nomineren voor de Nobelprijs
voor de Vrede. Op initiatief van MerkAz komt Orphaned Land nu voor het eerst met een
akoestische show naar Nederland. Verwacht op deze avond een intiem concert met
prachtige Oosterse klanken, meer folk dan metal.
Luistertips:
‘Brother’ (van de nieuwe CD ‘All is one’)
http://www.youtube.com/watch?v=qsPb1-uPIic
‘Ocean Land’ (van CD ‘Mabool’)
http://www.youtube.com/watch?v=Lf7i6UB5vGw
‘Norra el Norra’ (van CD ‘Mabool’)
http://www.youtube.com/watch?v=lZUcWngEtcM
‘Sapari’ (met Schlomit Levi) (van CD ‘The Never Ending Way of ORwarriOR’)
http://www.youtube.com/watch?v=AbCliCQnBUo
Joods Cultureel Centrum MerkAz, Magdalenastraat 1a, Utrecht
Aanvang: 20.00 uur.
Zaal open: 19.30 uur
Entree: EUR 15,Reserveren: www.merkaz.nl of merkazevenementen@gmail.com .

Onze verdere agenda voor dit seizoen
zondag 4 mei, 14.00 uur
‘Entartete Musik’,
lecture concert door Mark Snitselaar, klarinet, en Janneke Zegveld, viool
een programma in het kader van de 4 mei-herdenking
donderdag 22 mei, 20.00 uur
Yonina & Shira
‘Mozaiek van dans en magie, geïnspireerd door Joodse muziek’
Ook voor deze concerten kunt u via onze website al reserveren. Meer informatie in onze
volgende Nieuwsbrief.
Graag tot ziens bij onze concerten en andere evenementen.
Jan Erik Grunveld
coördinator culturele evenementen

Evenementen bij bevriende podia
RASA, Utrecht
13 februari, Avishai Cohen
Progressieve lyrische jazz uit Israël
Stichting Klezmerfestival Baarn
7 maart, Brian Bender & Little Shop of Horas
zie: http://www.cultuurpuntbaarn.nl/klezmerbaarn

