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NIEUWSBRIEF 2016-03

Klank in Kleur en Beeld.
De Kerkraadse zanger Jack Vinders werkt momenteel samen met
schilderes Miriam Vleugels aan zijn nieuwe CD. Op zaterdag 29
oktober gaat het album in première in het Roda Stadion van
Kerkrade. Vinders in chanson en lied, Vleugels maakt portret
voor cover, beeldt de liedjes uit in schilderijen, in beeld en kleur
in booklet.
Unieke samenwerking Kerkraadse artiesten.
De klik was er al veel eerder, de samenwerking is nieuw. Beiden kenden mekaar al veel langer, bewonderen
mekaars kunstuitingen. Jack is geïmponeerd door het kleurgebruik van Vleugels, de manier waarop ze
gevoelens en gedachtes vorm geeft. Bij het samenstellen van het album, viel zijn oog op haar schilderijen. De
vraag naar haar medewerking werd met een stevig ja beantwoord en champagne werd ontkurkt.
Voor Miriam is kunst de ultieme manier om zichzelf te vinden, maar ze kan zich er tegelijkertijd ook enorm in
verliezen. Elke compositie die ze schildert vergt van haar rationele verdieping, wil begrijpen en daarna gaan
voelen. Bij muziek en die van Jack in het bijzonder wordt ze geraakt: woorden en klanken, voelen en begrijpen,
omzetten in beelden. Jack Vinders is muziek, is passie en beleving. Zijn teksten vertellen verhalen, over
zichzelf, over mensen, de liefde in al zijn aspecten, over heel herkenbare en soms ogenschijnlijk 'kleine'
momenten uit ons leven.
Jack en Miriam: We zijn vereerd met mekaars samenwerking, we voelen dat onze muziek en kunst hand in gaan:
het is heerlijk hoe wij allebei op onze eigen wijze vol passie, vuur en vlam aan dit project werken.
Voorafgaande aan en tijdens de cd-presentatie, worden de schilderijen tentoongesteld in het Roda stadion.
Jack zingt zijn nieuwste liedjes en chansons.
Maar voordat het zover is volgt nog een live painting tijdens een optreden van Jack en tijdens het inzingen in
de studio’s van Marlstone.
CD-presentatie Jack Vinders: Vuur & Vlam met expositie van Miriam Vleugels, zaal open 19.30 uur, aanvang
20.30 uur.
Dit weekend op L1 TV de registratie van het tieekezinge op de Abdij Rolduc in Kerkrade. Rob Mennen op piano,
het koor is het aanwezige publiek.......10 sept om 10.30 -12.30-14.30-16.30 en 23 uur...

https://www.youtube.com/watch?v=zWDKczplM2s
Neem ook eens een kijkje op de nieuwe website www.Jack Vinders.nl

Indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen gelieve dit kenbaar te maken via een mail
naar de webmaster: rovema-music@kpnmail.nl
Voor Boekingen: Jack Vinders/Clara Zoerbier/Sjonnie d'r Posbül
Of via Ans Stoelinga Tel: 045-5414779 of 06-27553048
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