U kunt het concert bekijken en beluisteren via de
bedterminal:
• Op het beginscherm kiest u: TV & Radio en Televisie
• Op het volgend scherm kiest u (links): JBZ en
Deze dienst is gratis en ook te gebruiken als u geen
gebruik maakt van betaalde radio en televisie.
Aanmelden en meer informatie
Meld u aan via www.jbzconcerten.nl en/of
www.kamermuziekshertogenbosch.nl
Toegang gratis (er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd).
De kapel van het Jeroen Bosch Ziekenhuis bevindt zich op
de boulevard in het hart van het ziekenhuis.
Henri Dunantstraat 1, 5223 GZ ’s-Hertogenbosch
De kamermuziekconcerten in de kapel worden mogelijk
gemaakt door de stichting Vrienden Kamermuziek
’s-Hertogenbosch en de dienst Geestelijke Verzorging van
het Jeroen Bosch Ziekenhuis

MUZIEK IN DE
KAPEL
LIEDJES VOOR
JHERONIMUS

ERIK VLASBLOM (PIANO)
NIELS JACOBS (ZANG)
MARJOLEIN DAMEN-TIMMER (HOORN)
JURGEN DAMEN (MELODISCH SLAGWERK)

ZONDAG 20 NOVEMBER 2016
OM 15.00 UUR

Serie kamermuziek- en orgelconcerten 2016 - 2017
Onder de noemer ‘Muziek in de kapel’ organiseert de dienst Geestelijke Verzorging samen met de
kunstcommissie concerten in de kapel. De kamermuziekconcerten komen tot stand samen met de
Stichting Vrienden Kamermuziek ’s-Hertogenbosch. De orgelconcerten komen tot stand samen met
de Brabantse Orgelfederatie en de firma Pels & Van Leeuwen (de orgelbouwer van het bijzondere
orgel in de kapel).
Toelichting op het programma
Voor de opening van het Jeroen Bosch jaar (2016) werden 10 nieuwe liedjes geschreven.
De teksten werden door onder andere Jan Beuving en Jan Boerstoel (auteurs voor Jenny Arean,
Karin Bloemen, Youp van ‘t Hek) geschreven en de melodieën kwamen van componisten als Han
Kooreneef (bekend van Marco Borsato en Guus Meeuwis) en Erik Vlasblom (bekend van Toon
Hermans en Robert Long). In september 2015 werden ze voor het eerst uitgevoerd in Theater
aan de Parade o.l.v. Erik Vlasblom, tijdens de 2e editie van de Nederlandse Cabaretdagen, waar
Brabander Gerard van Maasakkers zijn interpretatie zong van ‘Tunnel naar het licht’. Niels Jacobs
zingt vanmiddag een aantal van deze liedjes, aangevuld met ander prachtig repertoire uit de
Kleinkunst – en Musicalwereld.

Niels Jacobs wordt begeleid door Marjolein Damen-Timmer (hoorn), Jurgen Damen (melodisch
slagwerk) en Erik Vlasblom (piano), zij zijn als docent verbonden aan De Nieuwe Veste in Breda.
Studio Kubus uit Breda maakte prachtige animaties op maat om de schilderijen van Jeroen Bosch
tot leven te wekken. Deze animaties zullen tijdens het concert geprojecteerd worden.
Programma concert
Het wordt een selectie van liedjes uit het Zing Jheronimus concert, aangevuld met ander
kleinkunst- en musical repertoire.

Erik Vlasblom
Erik Vlasblom werd het jaar van
zijn afstuderen gevraagd toe te
treden als toetsenist bij het orkest
van Toon Hermans, waar hij van
1987 t/m 1998 werkzaam was. In
die periode werkte hij mee aan alle
theatershows.

Daarna wordt hij door Robert
Long gevraagd orkestleider te
worden voor zijn programma “Het
lang genoeg jong Concert” dat
van 1999-2000 gespeeld gaat
worden. Erik Vlasblom schreef alle
arrangementen voor dit concert. Er
ontstaat een intensieve muzikale
samenwerking die duurde tot aan
de zomer van 2005.
Ook met Seth Gaaikema tourde
Erik van 2011-2014 door het land
en hij begeleidde hem ook tijdens
zijn allerlaatste theateroptreden.
Momenteel is hij de muzikaal leider
bij de Vlaamse zangeres: Dana
Winner voor wie hij ook liedjes
componeert. Onlangs werd het
nieuwe station van Breda geopend
met een compositie die Erik
hiervoor schreef.

