Homelands
artvark & ntjam rosie
- theaterconcert Homelands is een samenwerkingsproject van Artvark Saxophone Quartet en de Kameroens/Nederlandse zangeres Ntjam Rosie.
Begin 2016 is deze tour van start gegaan met 23 voorstellingen in populaire venues als Lantaren Venster Rotterdam, Bimhuis Amsterdam, Tivoli/Vredenburg Utrecht en in vele theaters door het hele land. In 2017 gaat het programma in reprise en wordt er o.a. in
de Kleine Komedie in Amsterdam en de Doelen in Rotterdam gespeeld.
Bronnen van inspiratie voor de speciaal voor deze tour geschreven muziek zijn aan de ene kant de traditionele muziek uit Ntjam’s
geboorteland Kameroen, maar ook meer recente muziek van bijvoorbeeld Manu Dibango en Richard Bona en muziek uit West- en
Zuid-Afrika. Aan de andere kant is de Afro-Europese blend van soul, jazz, gospel en wereldmuziek die Ntjam nu maakt, een inspiratie.
Artvark gaat radicaler dan ooit door op de weg die het enkele jaren geleden is ingeslagen: op zoek naar alternatieve manieren om
de sax te bespelen en te laten klinken, onorthodoxe geluiden als basis van een compositie. Naast het hele palet aan ‘gewone’ akoestische kleuren duiken de vier heren voor ‘Homelands’ tevens in de wereld van elektronica en effecten, om de voor dit project gewenste grooves live neer te kunnen zetten.
Ze worden hierin ondersteund en aangevuld door geluidsman Rory van der Oest, sound engineer van o.a. De Jeugd van Tegenwoordig, Kyteman en van Paradiso. Lichtman Chico Wadilie en visual artist Sven Meijers completeren het plaatje met live creatie van
kunst, beeld en licht. Het resultaat is een theatershow waarin verschillende werelden op een unieke manier samenkomen.

De rol van Ntjam is divers. Ze is het 5e instrument, draagt teksten voor
(‘spoken word’), zingt al dan niet begeleid, doet aan stempercussie,
vormt duo’s en trio’s met de saxen en begeleidt het kwartet, af en toe
met gitaar. Naast Engelse brengt Ntjam ook Franse teksten, een van de
officiële landstalen van Kameroen en zingt ze in het Bulu, haar moedertaal.
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Artvark Saxophone Quartet
Vier saxofonisten behorend tot de beste van Nederland, dat is Artvark.
Spelend over de hele wereld, van Praag tot Egypte en van Zuid-Afrika tot

Ierland. Geen saaie stoeltjes of lessenaars, geen rigide jazzpuristen, maar altijd meanderend van jazz naar blues en alles wat daar tussen
of ver vanaf ligt.
Ntjam Rosie
Met haar karakteristieke stem, innemende optredens en charmante verschijning op radio
en televisie is Ntjam Rosie een snel rijzende ster in de jazz- en soulmuziek. Haar nieuwe album The One bevat een breed palet aan stijlen en intens mooie songs. Ntjam Rosie werkte
voor The One samen met onder anderen Eric Vloeimans, Martin Fondse, Ronald Snijders,
Pink Oculus en Lamin Kuyateh.
homelands
Het programma brengt het beste van twee muzikale werelden en belooft een prachtavond
te worden. Een unieke en eenmalige kans om deze bijzondere samenwerking live in het
theater te zien. Ook in 2017, want na alle lovende reacties komt er een reprise tournee in
het voorjaar van 2017 en gaat het programma daarna op tour in Duitsland en België.
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Quotes
“Artvark combineert verbluffend precies spel met groove, durf en sterke solo’s, weldoordachte pakkende stukken met passie gespeeld en
helemaal van nu.” ★★★★ De Volkskrant
“Rosie’s stem danst bekoorlijk over de noten in het Engels, Frans en Bulu – een taal uit Kameroen – met bezieling, vrijheid en controle.”
★★★★★ NRC.next

Tourdata 2017 (reprise)
Datum			
Plaats			Theater
11/02/2017 		
Den Haag		Theater Dakota
12/02/2017		Amsterdam		
De Kleine Komedie
8/03/2017 		Nijmegen		
De Vereeniging
1/04/2017 		Heerlen			
Parkstad Limburg Theaters
13/04/2017		Ede			Cultura
15/04/2017 		Roermond		ECI Cultuurfabriek
21/04/2017		Tiel			
Schouwburg Agnietenhof
22/04/2017 		
Gouda			
De Goudse Schouwburg
28/04/2017 		Rotterdam		Concert- en Congresgebouw de Doelen
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