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TOEAC lanceert nieuwe 
cd vanuit luchtballon 
Accordeon-duo stijgt tot grote hoogte 
 

5/9/2016 | Accordeon-duo TOEAC presenteert woensdag 21 september 2016 het nieuwe album 

Moving Rhythms vanuit een luchtballon. Na een kort uitzwaaimoment in een weiland ten zuiden 

van Amsterdam gaan Renée Bekkers en Pieternel Berkers al spelend de lucht in. Een paar stevige 

speakers aan boord moeten er voor zorgen dat onder meer de Petrushka van Stravinsky aan de 

grond goed te horen is. Een gewaagd maar ook logisch avontuur, vinden de accordeonisten zelf. 

Renée Bekkers:  “Wij verplaatsen lucht waardoor muziek ontstaat, de ballonvaarder verwarmt 

lucht waardoor beweging ontstaat. Je zou kunnen zeggen dat we beiden van de lucht leven. Het is 

geweldig om op deze manier boven jezelf uit te stijgen. We willen graag zo veel mogelijk mensen 

kennis laten maken met het accordeon als klassiek instrument en vanuit de lucht hebben we een 

groot bereik.” Voorafgaand aan het uitzwaaimoment verzorgt TOEAC in het weiland een kort 

optreden. Een ieder is uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn. De toegang is vrij. 
 

Petrushka van Stravinksy behoort tot de lievelingswerken van het duo en mocht daarom niet op de cd 

ontbreken. Daarnaast bevat Moving Rhythms onder meer tango’s van Piazzolla die TOEAC als jaren op 

het programma heeft staan en die op veler verzoek nu eindelijk op cd worden uitgebracht. Twee werken 

zijn speciaal voor TOEAC geschreven, door Gerard Beljon en Benjamin de Murashkin. De cd is vanaf 21 

september overal verkrijgbaar. 
 

Over TOEAC 

Klassiek accordeonduo TOEAC bestaat uit Renée Bekkers en Pieternel Berkers. Al op zeventienjarige 

leeftijd zijn ze met TOEAC begonnen. Ze studeerden samen aan onder andere The Royal Danish 

Academy of Music in Kopenhagen. Tegenwoordig spelen ze wereldwijd concerten in landen als Canada, 

China, Engeland, Duitsland, Frankrijk, Denemarken, Indonesië en Zuid-Afrika. Renée en Pieternel 

produceren hun eigen programma’s en werken regelmatig samen met kunstenaars uit andere disciplines, 

zoals dans, film, circus en theater.  
 

TOEAC presenteert cd Moving Rhythms vanuit luchtballon 

Woensdag 21 september 2016 om 19.00 uur *  

Locatie: Weiland ten zuiden van Amsterdam *  
 

*= datum en locatie onder voorbehoud. Woensdagmiddag rond 13.00 uur wordt bekendgemaakt of 

de release doorgaat of wordt uitgesteld vanwege de weersomstandigheden. Als de release 

doorgaat wordt dan ook de exacte opstijglocatie aangegeven. 
 

 

Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Johan Kloosterboer van De 

Nieuwsmakelaar. Telefoon 06-52 626 907, email info@nieuwsmakelaar.nl.  

 


