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Met grote waarschijnlijkheid gaat u over een paar  
maanden het nieuwe jaar knallend in. U kunt dat nog 
eens fijntjes overdoen met een bezoek aan dit bijzondere 
concert, waar de gelauwerde rapper Typhoon, jazzy  
pianofenomeen Jef Neve en de gerenommeerde strijkers 
van Amsterdam Sinfonietta hun muzikale degens  
klaterend kruisen. Allen voor één, één voor allen. Waar 
het precies heengaat, is op het moment van schrijven 
nog niet geheel duidelijk. Maar memorabel en spetterend 
wordt het. Vast en zeker. Alsof de hemel valt.

Breder dan 
hiphop, jazz 
& klassiek

alsof de hemel valt
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•  di 16 jan 
Typhoon, Jef Neve &  
Amsterdam Sinfonietta
Breder dan klassiek
20.00 uur / Theater Heerlen 
rabozaal

‘Verbluffend in  
muzikale rijkdom, 
tekstueel sterk,  
en altijd even  
toegankelijk als  
meeslepend.’
 
de Volkskrant êêêêê over  
Lobi Da Basi van Typhoon.

Muzikale magie 
De rapper en de jazzpianist leerden elkaar 
kennen bij BesteBuren, een manifestatie 
van VlaamsNederlandse creativiteit en 
culturele samenwerking, waar zij gevraagd 
werden om als gelegenheidsduo op te  
treden. Een vonk sprong over, want Neve’s 
weelderige melodieën vol verbeelding en 
diepgang bleken perfect aan te sluiten bij 
Typhoon’s poëtische muzikale inslag. Enkele 
gezamenlijk optredens in België volgden  
en telkens was daar die symbiose, waarbij  
Typhoon’s songteksten over liefde en vrij
heid naadloos aansloten bij de parelende 
improvisaties van Neve. Als er al muzikale 
magie bestaat, dan hebben deze twee de 
formule. 

Heelll snel een kaartje...
U wacht, kortom, twee artiesten en een  
orkest uit de vijfsterrencategorie. Allen  
bereid om met veel liefde en kunde hun  
eigen muzikale straatje te verlaten en  
verrassende, poëtisch geplaveide paden in 
te slaan. Het wordt een avond om naar uit 
te kijken en snel – heellll snel – een kaartje 
voor te halen. 
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typhoon, jef neve & amsterdam sinfonietta

chanson en soul. Voorlopige kroon op zijn 
werk is de plaat Lobi Da Basi, waarvoor hij 
twee Edisons kreeg uitgereikt. Ongeacht of 
zijn optredens plaatsvinden in het club
circuit of de (twee keer tot de nok gevulde) 
Heineken Music Hall of op uiteenlopende 
festivals als Lowlands, Pinkpop en North 
Sea Jazz: Typhoon is momenteel voor velen 
de beste Nederlandse liveact. Altijd is daar 
dat uitbundig feest der herkenning: ‘Overal 
vierde men de zegetocht van Lobi Da Basi. 
Niemand ontkwam eraan. Niemand wilde 
eraan ontkomen. Het album is nog lang niet 
is uitgewerkt. Daar zijn de nummers te goed, 
te bijzonder en te feestelijk voor.’ (3voor12)

Allen voor één, één voor allen 
Derde in dit verbond van ‘allen voor één, 
één voor allen’ is de virtuoze Belgische jazz
pianist Jef Neve, in eigen land al vergeleken 
met legendarische landgenoten als Toots 
Thielemans en Philip Catherine. Zijn  
prij zen  kast puilt uit, of het nu is op het  
gebied van jazz, klassiek of filmmuziek,  
zoals De helaasheid der dingen en bijdrages 
aan de Oscarwinnende muziek van The  
Artist. Afgelopen voorjaar kwam zijn zeer 
goed ontvangen album Spirit Control uit:  
‘Jef Neves leven lijkt even boeiend en  
wervelend als zijn concerten. Hoe fijn om 
anderhalf uur in zijn hoofd te mogen zitten.’ 
(De Morgen êêêê)

De oorsprong van het idee ligt bij Amsterdam 
Sinfonietta, dat al jaren met groot succes 
langs de Nederlandse concertzalen trekt 
met de serie nieuwjaarsconcerten Breder 
dan klassiek. De kruisbestuiving van het 
strijkorkest met pop, jazz en wereld
muziekartiesten leverde al onvergetelijke,  
steevast uitverkochte concerten op, met 
onder anderen Bobbie McFerrin, Wende, 
Rufus Wainwright en De Dijk. Zo werden  
de zeventien stukken uit de concerten met  
de Huub van der Lubbe en zijn mannen als 
album uitgebracht onder de titel Dijkers & 
Strijkers. De hit Zevende Hemel is voorzien 
van een intro van Bach, Groot Hart klinkt als 
een bolero en de soul en blues van De Dijk 
is voelbaarder dan ooit. Aan de andere kant 
krijgen klassieke stukken van Tsjaikovski en 
Schubert een vette Dijklik, zonder dat het 
een meezingfestijn wordt à la Symfonica  
in Rosso. Smaakvol en intiem allemaal, en 
dat gaat nu gebeuren in een spannende  
samenwerking met Typhoon.

Moeiteloos bewegen tussen stijlen 
Want wat eigent de muziek van het Zwolse 
rapfenomeen van Surinaamse afkomst zich 
uitstekend voor een kruisbestuiving. Sinds 
zijn debuutalbum Tussen Licht en Lucht uit 
2007 bewijst Typhoon keer op keer zich 
moeiteloos te kunnen bewegen tussen  
muziekstijlen als blues, surfrock, jazz, hiphop, 
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