
2013-2014 wordt weer een seizoen waarin we onze 
creatieve grenzen verder gaan oprekken:
We creëren hemelse chaos met Abdelkader Benali en Maarten Ornstein,

knallen poëtisch vuurwerk de lucht in met Anton Goudsmit en Jan Rokyta,

spelen muziek van onze helden, met Vera van der Poel en Afra Mussawisade

en trippen met beeld, licht & elektronica.
Met trots en veel plezier presenteren we u wederom een serie    4  x  Zapp  4  !

Uiteraard zijn deze programma’s ook los te boeken.
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Zapp 4 featuring Anton    Goudsmit (gitaar) 

&  Jan      Rokyta (cymbaal)

Hemelse Chaos is een strooptocht langs de afgrond van taal en 

melodie. Zinnen die krijsen, brullen en bezweren. Noten die ronken, 

funken en knarsen. Schrijver Abdelkader Benali is samen met blazer 

Maarten Ornstein te gast bij!Zapp 4, in een zinderend programma, 

met maar één doel: Hemelse Chaos!

Zapp 4 treedt aan met een monsterlijke snarenbezetting en 

heeft!daarvoor twee muzikale tovenaars uitgenodigd:

Anton Goudsmit verbluft met zijn goudeerlijke spel dat altijd uit 

zijn!tenen komt. Iedereen kent zijn uitbundige energie, maar 

evengoed kan!hij prachtig fluisterzacht begeleiden. Jan Rokyta 

is gepokt en gemazeld in de Moravische muziek, maar brengt!

daarnaast de cymbaal helemaal naar de tijd van nu met 

vlammend heavy metal werk!en uitgekiende nieuwe noten.

Het is een droom voor Zapp 4 om met deze heren op het podium 

te staan!en dat gaat NU gebeuren!
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&      Maarten      Ornstein  (saxofoon en (bas)klarinet)



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

groove, improvisatie en fantasie met gepassioneerde soli. Zapp 4 staat 

voor een energieke live-act waar de vonken van afspatten en is daarvoor 

beloond met de Sena Performers Toonzetters Prijs 2012.

Ze ronken, funken, knarsen, hameren en glinsteren dat het een lieve lust 

is. Met composities en arrangementen van eigen hand bereiken ze een 

divers publiek. Zo kan je Zapp 4 op zowel Lowlands als in het 

Concertgebouw tegenkomen. Deze groovemachine onder de 

strijkkwartetten wordt!internationaal geprezen. Grenzen worden steeds 

verlegd en hun flitsende performance bezit een flinke dosis eigenwijsheid 

en humor. Wie een concert van Zapp 4 bijwoont, komt gegarandeerd met 

een brede grijns en met de oortjes gewassen naar buiten!

Volkskrant 1 oktober 2012:
 “De strijkers kennen de receptuur van muzikaal geluk.”

Jasper le Clercq (viool), Jeffrey Bruinsma (viool) 
Oene van Geel (altviool), Emile Visser (cello)  

Zapp 4 featuring Vera    van    der    Poel (zang) 

& Afra    Mussawisade  (percussie)

Naast Indiase raga’s en uitgestrekte Noorse klanken vormen ook Sun Ra 

en John Cage belangrijke inspiratiebronnen voor deze!Space Odyssey. 

Hallucinant, kaleidoscopisch, monter en schuchter, bewandelt Zapp 4 

onbetreden wegen. Op deze roadtrip door het muzikale onderbewustzijn is 

alles mogelijk en waan je je het ene moment in een desolate woestijn en 

het volgende moment in een avontuurlijke droomwereld waar niets is wat 

het lijkt.!Nieuw is dat vanuit ruwe schetsen en met gebruik van beelden, 

licht en elektronica het kleurenpalet van de 4 persoonlijkheden van Zapp 4 

wordt uitgebreid. Kortom, Zapp Tript!

  www.zapp4.com
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De schreeuwende gitaren van Jimi Hendrix, het intieme stemgeluid van Joni!Mitchell, 

de opzwepende nummers van Stevie Wonder, de flitsende beats van Squarepusher; dit 

zijn stuk voor!stuk onze helden uit de popmuziek.!
Het is dan ook de hoogste tijd om ons, op!geheel Zappiaanse wijze, te storten op dit 

repertoire en dat doen we met twee fantastische gastsolisten. Al jaren werken we met 

de fantastische zangeres Vera van der Poel. Of ze nou rauw uithaalt of heel verstild 

zingt; het is altijd intens en puur.!Een andere held van ons is percussiegigant!

Afra Mussawisade.!Hij speelt mee op onze nieuwste cd!We Suck Young Blood (The 

Radiohead Songbook). We kijken er naar uit opnieuw met hem te gaan samenwerken.!

!Aanstekers aan en voetjes van de vloer, hier komen onze Heroes!



Jasper le Clercq
t. 06-27034356

jasper@jasperleclercq.nl

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

Voor meer informatie 
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