


De muziek van Radiohead is niet voor één gat te vangen. Deze bevlogen Engelse rockband 
heeft zich onsterfelijk gemaakt met zijn originaliteit, pakkende songs en 
vernieuwingsdrift. Zij schuwen het experiment niet en laveren tussen snerpende gitaren, 
bezwerende ritmes en mysterieuze elektronica. De altijd herkenbare zang van Thom 
Yorke en de soms bijna barokke harmonieën onderscheiden zich van andere eigentijdse 
bands en maken Radiohead tot een van de meest populaire rockbands van deze tijd.

Anno 2012 waagt Zapp 4 zich aan het Radiohead Songbook. In dit programma vertolken 
de heren op geheel eigen wijze nummers uit het oeuvre van een van de meest 
succesvolle popgroepen sinds The Beatles en zetten nummers als Paranoid Android en 
We suck young blood  volledig naar hun hand. De speelsheid en tijdloze lyrische benade-
ring van Radiohead sluit wonderbaarlijk aan op die van Zapp 4. Geen klakkeloze covers, 
maar frisse bewerkingen waarbij de kern van iedere song intact wordt gelaten en een 
universum van nieuwe (Zappiaanse) mogelijkheden de muziek van Radiohead verrijkt.

Spinvis… De mysterieuze klankdichter uit Nieuwegein, die al zoveel jaren furore 
maakt met zijn onalledaagse en toch weer zo herkenbare teksten en prachtige 
liedjes die op de loop gaan met je gevoel. 
In 2009 stonden Zapp 4 en Spinvis voor het eerst samen op het podium en van 
meet af aan voelden beide partijen zich als een vis in het water. 
Alles klopte: De chemie, het samenspel, de onstuitbare creativiteit… 
Hier moest en vervolg op komen en dat komt nu, in het seizoen 2011-2013. 
(speelperiode in overleg)

De rode draad van De Onverklaarbare Reis is een hoorspel in de ruimste zin van 
het woord. Zapp 4 en Spinvis bundelen hun onuitputtelijke ideeënstroom en doen 
waar ze goed in zijn; de toeschouwer van de ene verbazing in de andere laten 
vallen. Ze nemen hem mee op een reis vol glinsteringen, weemoed, euforie en 
straatlantaarns. Een roadmovie maar dan anders, want alles is anders in 
dit programma. Na een avond met Zapp 4 en Spinvis is je horizon verbreed en 
komt je gevoel  thuis van vakantie.

Zapp4  The Radiohead Songbook

De Onverklaarbare Reis
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Zapp4  & Spinvis



Zapp 4 is een band met de bezetting van een strijkkwartet en combineert 

groove, improvisatie en fantasie met gepassioneerde soli. Ze ronken, 

funken, knarsen, hameren en glinsteren dat het een lieve lust is. Grenzen 

worden steeds verlegd en hun flitsende performance bezit een flinke 

dosis eigenwijsheid en humor.
Zapp 4: De groovemachine onder de strijkkwartetten!

Jasper le Clercq (viool), Jeffrey Bruinsma (viool) 

Oene van Geel (altviool), Emile Visser (cello)  

Reeds in een ver donker verleden kruisten de wegen van Zapp 4 en de roemruchte  flamenco 
virtuoos Eric Vaarzon Morel elkaar. Ze kregen de wolven aan het huilen en brachten bij 
menige dame het hart in vuur en vlam. Beiden gingen vervolgens huns weegs, hoewel Oene 
met zijn altviool wel regelmatig overliep en met Eric theaterland onveilig maakte.

Toen verscheen daar opeens die mystieke vreemdeling ten tonele. Zijn vingervlugheid was 
ongeëvenaard. Eric en Zapp 4 bundelden de krachten om het nodige tegenspel te bieden aan 
deze tablalegende: Niti Ranjan Biswas. Er was geen weg terug meer…

Toen de eerste roffels op snaren, gitaar en tabla klonken, was het duidelijk; hier staat een 
bende die de wereld gaat veroveren!

Zapp 4 speelt het Carnaval des Animaux van Saïnt-Saëns en uiteraard gebeurt dit op 
Zappiaanse wijze! Want de Leeuw paradeert op een reggae groove en de Fossielen 
dansen in 7-kwarts maat. De Olifant houdt huis in een porseleinkast en de Kangoeroes 
springen de boogie woogie. Alleen de Zwaan schittert als vanouds, maar dan wel al 
fluitend begeleid op de cello.

Maar ook nieuwe dieren geven acte de presence, zoals het Stokstaartje dat de weg kwijt 
is en een Hommel die zich een slag in de rondte vliegt.
Dit alles in een wervelende show, waarmee het publiek een verrassend nieuwe inkijk 
krijgt in de wondere wereld van Moeder Natuur! Voeg daar de prachtige en tot de 
verbeelding sprekende projecties van illustratrice Fleur van der Weel aan toe en 
het resultaat is een fantastische avond vol onverwachte ontmoetingen.

Zapp 4 speelt het met:

     Zapp4      IndiAndaluz 

∑á la Zapp4

De Onverklaarbare Reis

met Eric Vaarzon Morel
en Niti Ranjan Biswas

Jeroen van Vliet piano
Michiel van Dijk saxen en klarinetten
Ned McGowan  fluit, piccolo en contrabasfluit

Carnaval des Animaux

Zapp4 is:
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  www.zapp4.com
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Jasper le Clercq
t. 06-27034356

jasper@jasperleclercq.nl

Stichting Zapp String Quartet
Burg. Meineszlaan 74a
3022 BM Rotterdam

Voor meer informatie 

& boekingen


