Januari editie Rewire x Korzo concertserie
aangekondigd
Met optredens van Sosena Gebre Eyesus en Haron & Anne Veinberg
Deze 19e editie van Rewire x Korzo vindt plaats op vrijdag 22 januari. Op het programma
staan twee artiesten die al eens indruk maakten op Rewire festival. De Ethiopische artiest
Sosena Gebre Eyesus, wiens zachte stem wordt begeleid door haar bijzondere 10-snarige
Begena harp, en het Nederlandse duo Haron & Anne Veinbergdie de klankwereld van
Haron’s debuutalbum “Wandelaar” tot leven brengen in een mix van electronica en live
pianospel. Wegens de beperkte capaciteit heeft deze concertavond twee tijdslots, om 19:00
en om 21:15, waarbij iedere act twee keer zal optreden. Tickets zijn nu online te koop via
rewirefestival.nl/tickets.
Let op - Dit concert heeft een zeer beperkte capaciteit in de lijn van de huidige
Corona-maatregelen, er wordt ten alle tijden gezorgd voor voldoende afstand.

Sosena Gebre Eyesus
Sosena Gebre Eyesus is een Ethiopische artiest wiens soulvolle bezweringen worden
begeleid door het zacht tokkelen van haar Begena, ook wel bekend als Koning David’s Harp.
De Davidharp, één van 's werelds meest verleidelijke instrumenten, wordt al sinds de
oudheid gebruikt om kwade geesten gunstig te stemmen, en was lange tijd het centrale
begeleidingsinstrument voor Ethiopisch-orthodoxe hymnen. Sosena Gebre Eyesus, die
eerder al indruk maakte met haar optreden tijdens Rewire festival 2019, is een van de meest
boeiende beoefenaars van deze harp. Haar spel is betoverend, terwijl ze zacht liedjes van
goddelijke devotie zingt.
Haron & Anne Veinberg
Sinds zijn wonderlijk mooie en positief ontvangen debuutalbum “Wandelaar”, uitgebracht op
het Nederlandse Queeste-label in 2018, heeft Haron zijn reputatie als één van de meest
spannende producers van Nederland verder verstevigd. In zijn werk schotelt hij je net zo
makkelijk rustgevende, delicate ambient-composities als rauwe, complexe club-mutaties
voor. Zijn scherpe oor voor melodie komt in zijn recente werk goed naar voren, zoals zijn
gezamenlijk release met Cucina Povera op de Plafond-serie van BAKK Records en zijn EP
Taxa, ook uitgebracht op Queeste.
Tijdens Rewire x Korzo staat hij samen met de klassiek geschoolde pianiste Anne Veinberg
op het podium, terwijl ze de oorstrelende klankwereld van Haron’s album “Wandelaar”
verkennen. Als soliste, improvisator, of musicus in diverse ensembles werkt Veinberg
regelmatig samen met elektronische componisten, zoals op Rewire 2019 waar ze eerder te
zien was samen met Haron.
Een volgende editie van Rewire x Korzo vindt plaats op zaterdag 27 februari 2021, het
programma voor dit event wordt op een later moment aangekondigd.
Zie www.rewirefestival.nl voor meer informatie.

Vrijdag 22 januari 2021
Rewire x Korzo #19
Line up: Sosena Gebre Eyesus, Haron & Anne Veinberg
Locatie: Korzo, Prinsestraat 42, Den Haag
Aanvang Blok 1: 19:00 (deur open 18:30)
Aanvang Blok 2: 21:15 (deur open 20:45)
Tickets: €15 / €10 (students, CJP and < 27)
Tickets alleen verkrijgbaar online via 
www.rewirefestival.nl/tickets
Rewire x Korzo is een samenwerking tussen internationaal muziekfestival Rewire en het

Haagse Korzo theater. De organisaties hebben de handen ineen geslagen en organiseren een
serie dynamische avonden waarbij nieuwe muziek centraal staat.
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