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Norteños...
Marc Brouns, gitaar

Evelyne is begonnen met zingen vanuit de
dans. Via een omzwerving langs Spaans
talige nummers uit de films van Almodóvar,
latinjazz, latijnsamerikaanse singer
songwriters en Cubaanse muziek raakte ze
verslaafd aan tango. Deels opgegroeid in
Zwitserland weet ze als geen ander hoe het
voelt om vanuit haar moederland naar haar
vaderland te verlangen en vice versa. Een
nostalgisch verlangen dat zij terugvindt in
de tangomuziek.

Geboren uit een Candombe vader en een
Milonga moeder was hij als kind al
bezeten van ritme, zo erg dat zijn bedje
aan de vloer vastgespijkerd moest worden.
Autodidact, met een voorkeur voor blues,
folk en flamenco, speelde in bandjes en
werd een jaar geleden door het ritme en
de melancholie van de tango gegrepen.

waar

Jorind Josemans,
accordeon / bandoneon
Jorind studeerde klassiek accordeon aan het
conservatorium in Tilburg. Hij is werkzaam
als docent en dirigent van accordeonisten
en speelt in verschillende groepen. Zijn
repertoire is breed, van klassiek tot tango,
van jazz tot volksmuziek. Toch was het
luisteren naar de muziek van Astor
Piazzolla doorslaggevend voor zijn keuze
om naar het conservatorium te gaan.
Hij heeft hij onlangs een bandoneon
aangeschaft, waarmee Jorind voor een
nieuwe uitdaging is komen te staan.

Tango
Royal

Harmjan Roeles, contrabas
Over het algemeen speelt hij vrije
geimproviseerde muziek. Ook in popindie
bandjes. Een tijd lang heeft hij tango
gespeeld, omdat in de tango het gehele
klankspectrum van het instrument benut
wordt. Verder is hij beeldend kunstenaar...
Hij houdt van de begeleidende rol in
muziek....folk en flamenco, speelde in
bandjes en werd een jaar geleden door het
ritme en de melancholie van de tango
gegrepen.

Volgend concert & salon in De Toonzaal:
22 januari: 2011 Trio Tangata en José Rivero
2 april 2011: Quinteto Astor

dans muziek
elkaar ontmoeten
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Evelyne Montens, zang

Royal

Tangosalon

Zaterdag 2 oktober

wordt u vanaf 19.45 uur
warm en feestelijk ontvangen in de foyer van Muziekcentrum
De Toonzaal. De stijlvolle klassieke zaal is vanaf 20.15 uur open.
Deze avond zal Norteños in de eerste set een luisterrijk concert geven.
Vanaf de tweede set is er ruimte om zowel te luisteren naar als te
dansen op mooie dansbare tango’s.
Na het optreden van Norteños wordt dit
muzikale feest tot 01.00 uur voortgezet door
DJ Arnoud.

Entree concert en salon: 14,– / 12,50 met Toonzaalpas*
Informatie: Tango Royal: 06 11 62 69 40 (Marc) of 06 24 24 30 86 (Marjolijn)
Bestellen kaarten: www.detoonzaal.nl of 073 – 6122123 of aan de kassa**.
*gratis aan te vragen op www.detoonzaal.nl **kassa open vanaf 18.30 uur

met

Norteños*

Norteños, winnaar van de aanmoedigingsprijs Concurso

del Ocho 2010 tijdens het Internationale tangofestival Doble-Ocho
Nijmegen, heeft sindsdien een enorme ontwikkeling doorgemaakt.
Het tango-ensemble is versterkt met enthousiaste musici en heeft het
repertoire verder uitgebreid. Geïnspireerd door de eerste gezongen
tango’s (de tango canciones) uit de jaren twintig t/m vijftig brengen zij
bij de seizoensopening van tango in Muziekcentrum De Toonzaal hun
prachtige oeuvre ten gehore om te luisteren en te dansen.
Gitaar: Marc Brouns (‘s-Hertogenbosch)
Zang: Evelyne Montens (Zwitserland / ‘s-Hertogenbosch)
Contrabas: Harmjan Roeles (Arnhem)
Accordeon / bandoneon: Jorind Josemans (...)

Tango
Royal

* Norteños (noorderlingen) is een toespeling op de naam Porteños –
havenlieden – zoals de oorspronkelijke inwoners van Buenos Aires
genoemd worden.
adres & route: www.detoonzaal.nl (kies: ‘over ons’ en dan ‘route’)

