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Gershwin Celebration Tour met Fay Claassen,
Matangi Quartet en Millennium Jazz Orchestra
Strijkkwartet speelt pianorol in Rhapsody in Blue
2/10/2019 | Exact honderd jaar nadat George Gershwin de wereld veroverde met zijn
eerste grote hit Swanee gaan zangeres Fay Claassen, het Matangi Quartet en het
Millennium Jazz Orchestra op tournee met de Gershwin Celebration Tour. Vette
bigbandklanken worden afgewisseld met fragiele strijkers en prachtige ballads. Veelal
zal de muziek klinken als een feest der herkenning, soms ook als gloednieuw
repertoire. In Rhapsody in Blue neemt het Matangi Quartet de solistische pianorol
voor z’n rekening. De première vindt plaats op zondag 17 november 2019 in Theater
De Spiegel in Zwolle. Ook zijn er concerten in Venlo, Amsterdam, Haarlem,
Hardenberg en Rotterdam.
“Leonard Bernstein noemde Gershwin op Tchaikovsky na de meest melodische componist
ooit.”, zegt Joan Reinders, dirigent van het Millennium Jazz Orchestra. “De muziek van
Gershwin staat voor het Amerika van een eeuw geleden. De musical en Broadway vierden
hoogtij. Gershwin is de grootste componist van Amerika en was een voorbeeld voor velen,
waaronder Bernstein.”
Met zijn Rhapsody in Blue heeft Gershwin als het ware een muzikale caleidoscoop van
Amerika gemaakt. Drie wezenlijke onderdelen van het Amerikaanse muziekleven smelten
samen: jazz, blues en klassieke muziek. Joan Reinders: “In onze uitvoering, met het
strijkkwartet dat de rol van de piano op zich neemt, krijgt het stuk een extra klassieke gloed.”
Verder staan er bekende melodieën uit de opera Porgy and Bess op het programma en
natuurlijk kan Summertime niet ontbreken. De arrangementen van Joan Reinders, hij
tekende voor alle transcripties, zijn veelal doorspekt met klassieke invloeden.
GERSHWIN CELEBRATION TOUR
Millennium Jazz Orchestra | Matangi Quartet | Fay Claassen
ZO 17 NOV 2019
WO 20 NOV 2019
ZA 23 NOV 2019
ZO 24 NOV 2019
ZA 30 NOV 2019

Zwolle
Amsterdam
Haarlem
Hardenberg
Rotterdam

Theater De Spiegel (première)
Bimhuis
Philharmonie
Theater De Voorveghter
De Doelen

De try-out vindt plaats op zondag 20 oktober in De Maaspoort in Venlo.

Tickets & Info www.millenniumjazzorchestra.nl

Noot voor de redactie: voor meer informatie en/of het aanvragen van een interview kunt u contact
opnemen met Johan Kloosterboer: tel. 06-52 626 907, email johan@nieuwsmakelaar.nl.
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Over Fay Claassen
Fay Claassen, de meest veelzijdige jazzzangeres van Nederland, behoort tot de top van Europa. Wars
van hokjesgeest en stijlbeperkingen, verruimt zij de laatste jaren haar horizon en overtuigt daarbij het
publiek met eigen versies van bekende songs. Haar negende soloalbum werd in 2018 bekroond met
een Edison. Al eerder ontving ze de Preis der Deutschen Schallplattenkritik, een Gouden Plaat en de
Chet Baker Award.
Over het Matangi Quartet
Het Matangi Quartet is een boegbeeld van de nieuwe generatie klassieke musici. Het kwartet speelde
samen met topmusici als Tania Kross en Severin von Eckardstein. Ook neemt het Matangi Quartet
regelmatig deel aan gewaagde crossover-projecten. Zo traden ze op met Herman van Veen, Youp van
’t Hek en Mathilde Santing. In oktober dit jaar speelden zij samen met de Amerikaanse singersongwriter Lori Lieberman in Carnegie Hall in New York. De cd Testimoni, die het kwartet maakte met
Eric Vloeimans en Martin Fondse, werd bekroond met een Edison.
Over het Millennium Jazz Orchestra
Het Millennium Jazz Orchestra speelde samen met grote namen als Toots Tielemans, Lee Konitz,
Benny Golson en de New York Voices. Het orkest schitterde op de podia van onder andere Het
Concertgebouw en het North Sea Jazz Festival. Vorig jaar toerde het orkest samen met Laura Bohn
en Claron McFadden door Nederland met de Bernstein Celebration Tour. Dirigent Joan Reinders
dirigeerde en arrangeerde voor onder meer het Metropole Orkest en de WDR Big Band.

