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Lizz Wright

Freedom & Surrender
Het nieuwe album van de
Amerikaanse jazz-zangeres
Lizz Wright bevat een aantal
klassieke covers, waaronder
To love somebody van de
Bee Gees. Ook schreef ze het
duet Right Where You Are, dat
ze opnam met jazzlegende en
Grammy-winnaar Gregory Porter.
Verkrijgbaar vanaf 4 september.
Tip: op 23 oktober staat Lizz in
de Amsterdamse Paradiso.
www.lizzwright.net

Concerttip

JAZZDUO

Het Amsterdamse Concertgebouw
wordt op 4 november gevuld met
zwoele en jazzy klanken van de
Amerikaanse singer-songwriter
Melody Gardot. Te horen zijn onder
meer de nummers van haar
nieuwste album Currency of Man,
waarvoor ze samenwerkte met
Grammy Award-winnaar Larry
Klein. Kaarten zijn verkrijgbaar via
www.concertgebouw.nl.

Jazzpianist Michiel Borstlap en soulzangeres Sherry Dyanne bundelen –
na het grote succes begin dit jaar in de North Sea Jazzclub – opnieuw hun
krachten. Op 11 oktober spelen ze in De Kleine Komedie in Amsterdam
hun key songs; eigen composities, maar ook kaskrakers uit het Great American
Songbook. Bekijk het volledige tourschema op de site.
www.impactentertainment.nl

Voor wie alvast een beetje in
de stemming wil komen:
Elegance mag 5 albums
weggeven. Winnen?
www.elegance.nl/agenda

Karsu

VIJF VRAGEN AAN SABRINA STARKE

Singer-songwriter Sabrina Starke over haar nieuwe en meest persoonlijke
album tot nu toe, de pop-up livingroom en haar groei als vrouw en artiest.

Meester

VIOOLVIRTUOOS
Een barokke nazomer met

STONES OPERA
TRIBUTE

De bekende Britse tributeband The Stones komt naar
Nederland. Vanaf 30 september staan ze in verschillende
theaters met The Early Years; een spectaculaire show
waarin de grote hits van The Rolling Stones uit de jaren
zestig centraal staan. Denk aan I Can’t Get No (Satisfaction)
en Start Me Up. www.wereldtheater.com
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Giacomo Puccini’s opera Madame
Butterfly reist van 3 september tot
en met 10 oktober door het land.
Sopraan Annemarie Kremer speelt
Cio-Cio San, bijgenaamd Butterfly:
een zestienjarig Japans meisje dat
trouwt en een kind krijgt met een
Amerikaans marineofficier.
Volmaakt gelukkig, totdat ze wordt
verlaten. Jaren later komt hij zijn
kind halen, maar dat overleeft
Butterfly niet.
www.reisopera.nl

TEKST: ELISE GOULOOZE

Colors
De 25-jarige Nederlandse
zangeres Karsu Dönmez timmert
behoorlijk aan de weg. Haar
debuutalbum werd in 2012
bestempeld als veelbelovend en
inmiddels treedt ze op in meer
dan vijftien landen. Nu is er haar
tweede album; Colors bevat
wederom lekkere jazzy nummers, dit keer met een vleugje
pop. Ook zingt ze drie nummers
in het Turks. Op 16 september
voor het eerst live te horen in de
Tolhuistuin in Amsterdam.
www.karsu.nl

topvioliste Liza Ferschtman
en het klassieke muziekensemble Combattimento. Ze
spelen van 4 t/m 11 oktober
in steden als Arnhem,
Haarlem en Amsterdam het
beroemde vioolconcert
Grosso Mogul van Antonio
Vivaldi, maar ook de minder
bekende fluitvariant en
kamermuziek van Bach.
www.combattimento.nl

Wat is Sabrina Starke voor album?
‘Het is een persoonlijk album met lekker veel
groove en een paar mooie ballads. Ik zing over mijn
ervaringen, de wereld waarin we leven en mijn kritische
blik erop. Ik heb het album zelf geproduceerd, met
behulp van mijn drummer Salle de Jonge.’
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Hoe ontwikkel je jezelf?
‘Ik kijk kritisch naar mezelf, omdat ik wil groeien als
vrouw, moeder en als artiest. Ik probeer dicht bij mezelf
te blijven en mijn hart te volgen. Inspiratie haal ik uit
alles om me heen, uit levenservaringen maar ook uit
een mooi boek.’
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Vertel eens over de pop-up livingroom…
‘Afgelopen zomer had ik een weekend lang mijn
eigen pop-up livingroom in de Ferry Store in
Rotterdam. Het idee was dat je je in mijn huiskamer
waande. Volop muziek dus, maar ook workshops op
het gebied van zelfontwikkeling. Belangrijk voor mij,

want ik werkte als sociaal werker voor ik doorbrak als
zangeres. Het was een groot succes; het is het plan
om dit een paar keer per jaar te doen.’
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Wat kunnen we verder nog van je
ver wachten?
‘Het album Sabrina Starke ligt op 25 september in
de winkel. Daarnaast start ik vanaf oktober met
The Dreamers Tour; een toepasselijke naam, omdat ik
met mijn muziek mensen hoop te inspireren en na te
laten denken over hun leven en dromen.’
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Tot slot: Wat is je favoriete nummer
voor de her fst?
‘Het nummer River van Ibeyi; de artiestennaam van
de Frans-Cubaanse tweelingzusjes Diaz. Ze hebben
een hele bijzondere timing en het is een lekker rustig,
basic nummer.’
www.sabrinastarke.nl
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