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Jazz op het orgel? HOT bewijst dat het kan! Met de gloedvolle rietblazer
Steven Kamperman en veelzijdige contrabassist Dion Nijland laat organist
Berry van Berkum de indrukwekkende geluidsfabriek bulderen, schuren
en zinderen. Met een programma waarin herkenning en avontuur hand in
hand gaan trekken de drie musici daarbij het publiek mee op een reis door
de ruimte. Orgelpedaaltonen vullen de hele kerk, een echoënde altklarinet
uit de verte en het sonore geluid van een bassnaar direct naast je stoel.

HOT bespeelt met haar repertoire voortdurend de ruimte. De weldadige
galm van de kerk wordt optimaal benut voor gedragen stukken die
langzaam naar grote hoogten opklimmen. De instrumentalisten bewegen
zelf ook, op zo'n manier dat het lijkt of de ruimte zelf in beweging komt.
Ritmische stukken leiden tot klankwatervallen en zorgen voor een prachtig
contrast. Drie ras improvisatoren laten horen dat elk muzikaal moment op
iedere plek weer een andere glans krijgt. En een kerk is hiervoor natuurlijk
de plek bij uitstek! 

HOT

REFLECTIONS OF BIRD & DUKE
Altsaxofonist Charlie Parker en pianist,
componist en bandleider Duke Ellington
waren twee van de grootste genieën van
de 20e-eeuwse jazz. In Reflexions of Bird &
Duke presenteert HOT een eigentijdse kijk
op hun muziek. En HOT zou niet HOT zijn
als ze de soms bijna honderd jaar oude
arrangementen niet in een hedendaags
perspectief zouden plaatsen. De stukken
van Parker en Duke worden zorgvuldig
gedemonteerd, aangepast aan de ruimte,
opnieuw in elkaar gezet en weer tot leven
gebracht. Snelle lijntjes worden etherische
melodieën, bekende melodieën krijgen een
hele nieuwe glans.



Steven Kamperman (altklarinet en klarinet)
Na de alom geprezen romans ‘Wij’ (2009, genomineerd voor de Gerard
Walschap Literatuurprijs) en ‘Winst’ (2012) ontving hij in 2014 de Arkprijs van
het Vrije Woord voor zijn werk en maatschappelijk engagement, en de
Edmond Hustinxprijs voor zijn theateroeuvre. Met de roman ‘Wil’ uit 2016
zette hij het sluitstuk op zijn trilogie over onze ontspoorde tijd en over de
positie van het individu tegenover de gemeenschap. Het betekende de
doorbraak van Jeroen Olyslaegers.

Dion Nijland (contrabas)
Dion Nijland (1970) studeerde contrabas aan het Sweelinck Conservatorium in
Amsterdam. Naast HOT (Het Orgel Trio) maakt hij momenteel deel uit van
DEON, A Bird’s Eye View, Buisonic, City Maps en Vanbinsbergen Playstation. In
2006 nam Dimami deel aan The Young VIPs Tour. Dion componeerde de
muziek voor deze tour en het concert in Het Bimhuis verscheen op cd en
kreeg in NRC een 4 sterren-recensie. Gedurende 10 jaar maakte Dion deel uit
van Talking Cows, een veel geprezen Nederlands jazzkwartet. Met diverse
groepen speelde hij in Frankrijk, Duitsland, Chili, Bolivia, Irak, Turkije, India,
Portugal en de VS. In 2006 nam hij deel aan de muziektheatervoorstelling Brel
van Theatergroep Oostpool, met Jeroen Willems in de hoofdrol. In 2009
speelde hij met Het RO-Theater in het toneelstuk Woyzeck en kort daarna
deed hij een grote tournee met het dansgezelschap Station Zuid. Als
contrabas-improvisator was hij in 2009 ‘musician in residence’ in zijn
woonplaats Utrecht, evenals in Nijmegen in 2011. Dion is sinds 2013
hoofdvakdocent contrabas aan het ArtEZ-Conservatorium in Arnhem.

Berry van Berkum (orgel)
Berry van Berkum (1960) studeerde orgel, improvisatie en piano aan het
Conservatorium van Arnhem, respectievelijk bij Bert Matter en Jacques
Hendriks. Hij nam deel aan masterclasses van Harald Vogel (BRD) en Louis
Thiry (F) en zette zijn improvisatiestudie voort bij Bert van den Brink en Jan
Welmers. Hij studeerde compositie bij Andries van Rossem en Klaas de Vries.
Berry van Berkum won prijzen op internationale orgelconcoursen, waaronder
het Dollard Festival (BRD) en heeft muziek opgenomen van Messiaen,
Welmers, Bach en anderen voor radio en CD. Hij is een bekende solist en
(jazz) improvisator in binnen- en buitenland. Hij werd in 1990 benoemd tot
organist van de kerk van Antonius van Padua in Nijmegen en is sinds mei 2011
organist van de Nicolaïkerk in Utrecht.



misschien ook iets voor jou?

www.ccsint-niklaas.be

zo 6 nov 2022 om 16u
Northern Resonance -
CONCERT

di 13 dec 2022 om 20u
Ghalia benali, Romina Lischka, vincent noiret -
Call to prayer

tickets & meer info

altklarinet en klarinet: Steven
Kamperman
contrabas: Dion Nijland
orgel: Berry van Berkum

credits
met dank aan: Gemeente Utrecht, Prins
Bernhard Cultuurfonds, KF Hein Fonds, Fentener
van Vlissingen Fonds, Stichting Elise Mathilde,
Norma Fonds, SENA Performers
Muziekproductiefonds

Stadsschouwburg

Muziekclub 't Ey, Belsele

PERS
Drawing inspiration from compositions written during the outer stages (early and late)
of the prolific genius’s oeuvre, the collaborative efforts of this little big band match
their name, HOT!

Diane Luchese, Towson University, Baltimore

zo 18 dec 2022 om 20u
Jef neve -
mysterium
Stadsschouwburg


