
Persbericht: 25 april 2022 

Indringende gesprekken én swingende optredens van o.a. Boris van der 
Lek, Jarmo Hoogendijk, Adinda Meertins en Eric Ineke 

Tweede seizoen van jazzpodcast Dansen en de blues 
start op donderdag 28 april 2022 

Vanaf donderdag 28 april verschijnt er elke week een nieuwe aflevering van het tweede 
seizoen van de jazzpodcast Dansen en de blues. Spraakmakende gasten uit de Nederlandse 
jazztop, zoals Boris van der Lek, Jarmo Hoogendijk, Adinda Meertins en Eric Ineke, zijn 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 
natuurlijk ook op dansenendeblues.nl. 

Dansen en de blues is een podcast over jazz. Jazzmusici Ben van den Dungen, Tom 
Ridderbeekx en Thijs Nissen ontvangen kleurrijke gasten waarbij sterke verhalen, indringende 
gesprekken en een flinke dosis swingende muziek de boventoon voeren.  Elke aflevering biedt 
een kijkje in de keuken van de fine fleur van de (inter)nationale jazztop met live-optredens 
vanuit de eigen studio. 

Het tweede seizoen van de podcast is gevuld met spraakmakende gasten uit de Nederlandse 
jazztop. Te beginnen met de karakteristieke Haagse saxofonist Boris van der Lek. Hij speelde 
met de groten der aarde, beleefde knotsgekke avonturen met geestverwant Herman Brood en 
met boezemvriend Jules Deelder. 

Daarna volgt een tweeluik met een van ’s lands meest gewaardeerde trompettisten, Jarmo 
Hoogendijk. Hij maakt in de tweede helft van de jaren tachtig furore met het Ben van den 
Dungen/Jarmo Hoogendijk-kwintet, de eerste opzienbarende groep die is voortgekomen uit 
de jazzopleidingen aan de Nederlandse conservatoria. In de jaren negentig groeit hij uit tot 
een van de expressiefste en inventiefste jazztrompettisten van Europa. 

Ook neemt pianist Rob Agerbeek plaats achter de microfoon. Hij is op één pianoles van zijn 
moeder na autodidact en leerde zichzelf piano spelen door naar grammofoon platen te 
luisteren. Hij begeleidt meer dan honderd buitenlandse c.q. Amerikaanse, nu soms 
legendarische jazzmusici in Europa en de VS. 
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Jong talent op de toetsen, Robert Koemans schuift daarna aan bij Ben van den Dungen. De 
Rotterdamse pianist/componist verdiende zijn sporen als side-man en bandleider van Coal 
Harbour, waar het debuutalbum bijzonder goed van werd ontvangen. Daarna volgde al snel 
een prachtig soloalbum in kleine bezetting, waarop dromerige, verstilde soundscapes 
afgewisseld worden met frisse ritmische composities. 

De lage tonen komen dit seizoen van de Haagse bassiste Adinda Meertins. Na haar studie aan 
het Rotterdamse conservatorium speelde Adinda met verschillende bands en projecten in 
binnen- en buitenland. De afgelopen 6 jaar maakte ze deel uit van de Colombiaanse band 
Monsieur Periné waarmee ze door heel Noord- en Zuid-Amerika en Europa concerten heeft 
gegeven. Ze namen twee albums op, die beiden werden genomineerd voor een Grammy. En in 
2015 wisten ze een Latin Grammy in de wacht te slepen. 

Voor levende legende achter de drums, Eric Ineke zijn ook twee afleveringen uitgetrokken. 
Drummers als Philly Joe Jones en Elvin Jones zorgen voor inspiratie. In 1969 nam Ineke zijn 
eerste album op met Ferdinand Povel. Vanaf de jaren 70 speelde hij met vele grote namen, 
waaronder het legendarische Rein de Graaff/Dick Vennik Quartet, het Ben van den Dungen/
Jarmo Hoogendijk Quintet en het Piet Noordijk Quartet. Gedurende zijn carrière stond hij vele 
grote namen bij op tours en in de studio: Dexter Gordon, Johnny Griffin, Al Cohn en vele 
anderen. 

De laatste aflevering van dit seizoen Dansen en de blues is voor de belangrijkste trombonist 
van zijn generatie: Bart van Lier. Hij begint als studiomuzikant, ontwikkelt zich geleidelijk tot 
toonaangevend solist en wordt later ook een belangrijke mentor van een complete 
trombonegeneratie. Als jazzimprovisator combineert hij een grote fijnzinnigheid en een 
uitgekiende techniek – die hij dagelijks gewetensvol op peil houdt – met een hang naar 
avontuur. Geen twee solo's van hem zijn gelijk en elke solo is een sprong in het diepe. 

DANSEN EN DE BLUES SEIZOEN 2 

S02E01  28/04/2022  Boris van der Lek 
S02E02  05/05/2022  Jarmo Hoogendijk (deel 1) 
S02E03  12/05/2022  Jarmo Hoogendijk (deel 2) 
S02E04  19/05/2022  Rob Agerbeek (deel 1) 
S02E05  26/05/2022  Rob Agerbeek (deel 2) 
S02E06  02/06/2022  Robert Koemans 
S02E07  09/06/2022  Adinda Meertins 
S02E08  16/06/2022  Eric Ineke (deel 1) 
S02E09  23/06/2022  Eric Ineke (deel 2) 
S02E10  30/06/2022  Bart van Lier 
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Alle afleveringen van Dansen en de blues zijn 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 Ben van den Dungen via 
post@dansenendeblues.nl of +31 6 12 65 93 93. 

Electronic Press Kit voor foto’s en aanvullende informatie: dansenendeblues.nl/epk. 

Bij gebruik van beeldmateriaal altijd de naam van de fotograaf/rechthebbenden vermelden, zoals opgegeven in de 
bestandsnaam. 

Luister Dansen en de blues op je favoriete podcastplatform en kijk voor meer info op: 
dansenendeblues.nl | fb.me/dansenendeblues 

instagram.com/dansenendeblues | dansenendeblues.captivate.fm 
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