Persbericht

Maastricht november 2018
Zondag 18 november Radomir Vasiljević and his Balkan Orchestra bij Mondriaan
Maastricht.
Zondag 18 november verzorgt Radomir Vasiljević and his Balkan Orchestra een bijzonder
concert in het restaurant van Mondriaan aan de Vijverdalseweg 1 te Maastricht. Het
programma begint om 14.00 uur en duurt tot ca 15.30 uur. De entree is vrij en ook
toegankelijk voor het externe publiek. De muziekuitvoering staat in het teken van het kunsten cultuurprogramma Allemaal Anders.
Radomir Vasiljević and his Balkan Orchestra
Deze Servische musicus is vanaf de oprichting in september 2017 de artistieke leider van het
Balkan Orkest en met Balkan muziek is hij, naast zijn klassieke gitaar
conservatoriumopleiding, opgegroeid. Het door hem ontwikkelde repertoire bevat vele tophits
van de mooiste Balkan melodieën.
Wat is typerend aan Balkan muziek?
Muziek uit de Balkan heeft een eigen identiteit. Dat komt onder andere door de andere
ritmes. Een 7/8 e maat van de Balkan is toch anders dan bijvoorbeeld westerse maatsoorten.
Balkan muziek is met warmte en gevoel en heeft invloeden ondergaan van onder andere
Russische - , Zigeuner- en Klezmermuziek.
Balkan Orkest
Optredens worden verzorgd met ( theater) concerten en op festivals maar ook muzikale
intermezzo's bij zakelijke ontmoetingen. Bij feestelijke gelegenheden wordt dansmuziek
verzorgd .
Het Balkan Orkest bestaat uit de volgende Orkestleden: Radomir Vasiljević RADOMIR
VASILJEVIĆ is een klassieke gitarist afgestudeerd aan het Conservatorium van Belgrado
waar hij zijn bachelor en master opleiding heeft afgerond. Ns Sergej Kreso
Percussie Mihail Gyuzelov Accordeon Bart Koenders - Contrabas Rene Hamers Klarinettist
en zakelijk leider gitaar en zang
speelt
Waar en wanneer?
De uitvoering vindt plaats op 18 november bij Mondriaan aan de Vijverdalseweg 1 in
Maastricht. Het programma begint om 14.00 uur en duurt tot 15.30 uur. De entree is vrij.
Bureau Evenementen
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Bureau Evenementen van Mondriaan,
via 088-5066305. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via evenementen@mondriaan.eu. Het
Bureau Evenementen van Mondriaan Maastricht organiseert culturele en vrijetijdsactiviteiten,
die indien mogelijk en wenselijk ook open zijn voor publiek. Dat geldt ook voor de activiteiten
van Allemaal Anders. Dit kunst- en cultuurprogramma heeft als doel de geestelijke
gezondheidszorg een toegankelijker karakter te geven.
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