
Cabra v Cabrones: Muziek en Beeld bii een BokkenriiderslÍed.

Op 2 nnaart 1995 zal het project Cabra Y Cabrones in première gaan.

Martin van Duynhoven schreef de muziek in opdracht van de Verenigde
Noord-Hollandse JazzPodia. Hij heeft als werkvorm voor het'Singspiei'
gekozen, de Duitse versie van de ltaliaanse comedia dell'arte. Van

Duynhoven: "Onmiddeilijt< bij het eerste gesprek met de verenigde
Noord-Hollandse JazzPodia kwam het idee naar voren 0m het singspiel,
als uitgangspunt te nemen. Bij het Singspiel zijn muzÍek, beeld en
voordracht namelÍjk al in een Samenhangend geheel bijeen gebracht".
Als inspiratiebron heeft hij gekozen voor teksten van een historisch
Bot<ken rij d ersdocument. Van DuYn hoven zoCl''lt vervo lgenS co ntad m et
beeldend kunstenaar Toon Verhoef voor het toneelbeeld, met Willem
Verhoef voOr tekstbewer:king en met regisseur Johan Simons. Uit deze
creatieve samenwerking ontstond: cabra Y cabrones.
Voor de uitvoering nam hij als basis de groepen Music & Drums en de
formatie LOOS van Peter van Bergen. Daarbij treden als gasten op Tjeerd

Oostendorp - tuba, Paul Termos'Saxen en Voor de voordracht Beatrice
van der Poel en Milco onrust.
De beeldend kunstenaar Toon Verhoef en musicus Peter Van Bergen
werkten nauw Samen in de voorbereiding van deze produt(tie. Verhoef
droeg het thema aan en ontwierp het t0neetbeeld.
Met de keuze van eigenzinnige talenten voor de bezetting wordt nocn
op een nauwkeurige reconstructie Van net Singspiel, noch op een exacte
weergave van de verhalende tel§ten gemikt.
Al wordt er op basis van de composities geÏmproviseerd, in de
voorsteiling zijn improvisatie en compositie niet van elkaar te scheiden.

rnitiatief
De Verenigde Noord-Hollandse )azzPodia, de initiatiefnemers van het
project Cabra Y Cabrones, stellen zich onder meer ten doel deiazz en/of
geïmproviseerde muziek met andere muziekstromingen en

[unstuitingen te verbinden. Eens in de twee jaar initiëren zij een prcject.

Dit jaar is geKozen Voor een opzet, waarin meerdere t<unstdiciplines
intèractief zijn. Daarom iS Martin van DuYnhoven, bekend als uifuoerend
musicus, componist en graficus, gevraagd als centraal punt in het project

te functioneren.
Het project is een co-productie met de stichting Jazz & ceïmproviseerde
wtuziek in Nederland.

Beeld
verhoef zegt over het toneelbeeld: "ln de telct van het oorspronkelijk
Bot<kerijderslied spelen tegenstrijdig h eid, geweld en onthechting een

voorname rol. Elementen die ook in onze nuidige maatschappij centraal
staan. Door deze aspecten als uitgangspunt te nemen kunnen We neI

toneel beeld op niet'anet(dotische wijze vormgeven"'
iiittitttttttttl ll tiltttlltlttulltltuum nnullll lllll ttlltttttttttttttltlltttlltttttttttttttt
ter gelegenheid van de opening van de tentoonstelling van Roos Theuws.
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