Persbericht: 7 februari 2022

Indringende gesprekken én swingende optredens van o.a. Hans Dulfer,
Ellister van der Molen, Ack van Rooyen en Michael Varekamp

Nieuw seizoen van jazzpodcast Dansen en de blues
start in februari
Vanaf donderdag 10 februari versch nt er elke week een nieuwe a evering van het eerste
seizoen van de jazzpodcast Dansen en de blues. Spraakmakende gasten uit de Nederlandse
jazztop, zoals Hans Dulfer, Ellister van der Molen, Ack van Rooyen en Michael Varekamp, z n
te gast en vertellen uitgebreid over hun liefde voor jazz. Ook speelt elke gast een aantal
nummers live in de studio. De podcast is te vinden op alle populaire podcastplatforms en
natuurl k ook op dansenendeblues.nl.
Dansen en de blues is een podcast over jazz. Jazzmusici Ben van den Dungen, Tom
Ridderbeekx en Th s Nissen ontvangen kleurr ke gasten waarb sterke verhalen, indringende
gesprekken en een inke dosis swingende muziek de boventoon voeren.
Elke a evering biedt een k kje in de keuken van de ne eur van de (inter)nationale jazztop
met live-optredens vanuit de eigen studio.
Het eerste seizoen van de podcast is gevuld met spraakmakende gasten uit de Nederlandse
jazztop. Te beginnen met trompettiste Ellister van der Molen. Ze is van jongs af aan in
jazzkringen te vinden en kreeg lovende recensies voor het laatste album van haar band RED.
Daarna is een van Nederlands meest veelz dige trompettisten te gast, namel k Michael
Varekamp. H is al ruim dertig jaar actief als trompettist, zanger, componist, organisator,
radiomaker, theaterproducent en bandleider.
Ook doet saxofonist Ben van den Dungen zelf een boekje open over z n leven als jazzmusicus.
Al vanaf 1982 treedt h op als professioneel musicus en heeft sindsdien meer dan 5500
concerten in zo’n 70 landen gegeven.
De Spaanse pianist Miguel Rodriguez studeerde in 2009 cum laude af van het conservatorium
in Rotterdam, behaalde in 2011 z n master piano aan het Coservatorium van Amsterdam en is
sindsdien een onmisbare kracht in de Nederlandse jazzscene.
De a evering met saxofonist Simon Rigter wordt in twee delen gepubliceerd. Rigter groeide
op in een muzikale omgeving. Dat lesgeven hem in het bloed zit toont h aan in deze podcast
die een college geeft over de grondbeginselen van het improviseren.
Vervolgens is het de beurt aan de twee muzikale broers Marco & Wim Kegel. Een van de best
bewaarde geheimen van de Nederlandse jazz, hoewel ze beiden de landsgrenzen niet als
obstakel zien en inmiddels over de hele wereld hebben opgetreden in diverse formaties.
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Met opnames uit de archieven is een b zondere a evering samengesteld met de in 2021
overleden meester van de trompet en bugel Ack van Rooyen. H

speelde met talloze

grootheden, waaronder Miles Davis, Lee Konitz, Dizzy Gillespie, Steve Gadd, Gil Evans, Kenny
Clarke en Nils Henning Orsted Petersen.
Afsluiter van het eerste seizoen is een tweedelige a evering met een van ’s lands bekendste
saxofonisten, niemand minder dan Hans Dulfer. H leerde zichzelf saxofoon spelen en is sinds
z n zeventiende professioneel muzikant, met de tenorsaxofonist Coleman Hawkins als grote
voorbeeld.
DANSEN EN DE BLUES SEIZOEN 1
S01E01

10/02/2022

Ellister van der Molen

S01E02

17/02/2022

Michael Varekamp

S01E03

24/02/2022

Ben van den Dungen

S01E04

03/03/2022

Miguel Rodriguez

S01E05

10/03/2022

Simon Rigter (deel 1)

S01E06

17/03/2022

Simon Rigter (deel 2)

S01E07

24/03/2022

Marco & Wim Kegel

S01E08

31/03/2022

Ack van Rooyen

S01E09

07/04/2022

Hans Dulfer (deel 1)

S01E10

14/04/2022

Hans Dulfer (deel 2)

Alle a everingen van Dansen en de blues z n te vinden op dansenendeblues.nl en op alle
populaire podcastplatforms.

NOOT VOOR DE REDACTIE/NIET VOOR PUBLICATIE:
Voor meer informatie over Dansen en de blues kunt u contact opnemen met Th s Nissen via
post@dansenendeblues.nl of +31 6 43 26 43 93.
Electronic Press Kit voor foto’s en aanvullende informatie: dansenendeblues.nl/epk.
B gebruik van beeldmateriaal alt d de naam van de fotograaf/rechthebbenden vermelden, zoals opgegeven in de
bestandsnaam.
Luister Dansen en de blues op je favoriete podcastplatform en k k voor meer info op:
dansenendeblues.nl | fb.me/dansenendeblues
instagram.com/dansenendeblues | dansenendeblues.captivate.fm
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