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Rewire brengt dit najaar drie nieuwe edities van Rewire x Korzo O.a.
Stephanie Pan & Ensemble Klang, Cucina Povera, Kali Malone, Greetje Bijma & Oceanic,
Mark IJzerman & Sébastien Robert aangekondigd
Vandaag kondigt Rewire drie nieuwe edities aan van Rewire x Korzo. Deze jaarrond
concertreeks is een samenwerking tussen Rewire, het internationale festival voor
avontuurlijke muziek, en het Haagse Korzo theater. De reeks trapt af op vrijdag 2 oktober,
gevolgd door een tweede avond op vrijdag 30 oktober. Beide evenementen bevatten
optredens die oorspronkelijk gepland waren voor Rewire festival 2020, aangevuld met
enkele nieuwe namen. Een derde editie van Rewire x Korzo staat gepland voor vrijdag 4
december, die line-up wordt op een later tijdstip bekendgemaakt. Tickets voor 2 en 30
oktober zijn nu te koop (online) via korzo.nl.
Let op - De concerten hebben allen een zeer beperkte capaciteit in de lijn van de huidige
Corona-maatregelen, er wordt ten alle tijden gezorgd voor voldoende afstand.
Tijdens het eerste event op vrijdag 2 oktober presenteren de in Den Haag gevestigde
zangeres, componiste en multi-instrumentaliste Stephanie Pan en Ensemble Klang Pan’s
nieuwste project Have Robot Dog, Will Travel. Deze live show brengt het rijke geluid van
Ensemble Klang samen met Pan's unieke stem en lo-fi elektronica. Have Robot Dog, Will
Travel is een ode aan abstractie, dubbelzinnigheid en onuitgesproken woorden. Tevens op
het programma: de Finse geluidskunstenares en vocaliste Cucina Povera, die alledaagse
gebeurtenissen vastlegt middels ‘field recordings’ en zo aangrijpende ‘found soundscapes’
creëert. Haar dromerige, koorachtige stem vormt een perfecte mix met de experimentele
synth-geluiden in haar producties.
Het tweede event op vrijdag 30 oktober bevat een soloshow van de in Stockholm gevestigde
Amerikaanse minimal-componiste Kali Malone. Zij maakte vorig jaar al grote indruk tijdens
Resonance in Nijmegen, een event van Rewire in samenwerking met RE: VIVE. Ook is de
nieuwste live show te zien van twee grote, maar niet direct met elkaar geassocieerde
talenten: improviserend zangeres Greetje Bijma en underground elektronica-producer
Oceanic. Door een toevallige ontmoeting met yeyeh-labelbaas Pieter Jansen belandden de
bekroonde Friese freejazz-zangeres Bijma in de studio met opkomend talent Oceanic,
bekend van zijn ambient en leftfield techno platen, uitgebracht op labels als BAKK en
Nous’klaer Audio. De bijzondere ontmoeting mondde uit in de LP Swallow A Party, een
muzikaal samenspel uit duizenden, die eerder in september door yeyeh werd uitgebracht.
Het programma wordt gecompleteerd met de spannende audiovisuele samenwerking van
Mark IJzerman en Sébastien Robert, As Above, So Below, waarin ze het veranderende
landschap van de regio La Araucanía in zuid-centraal Chili verkennen via live beeld en
geluid.
Een derde editie van Rewire x Korzo vindt plaats op vrijdag 4 December, het programma
wordt op een later moment aangekondigd.

Vrijdag 2 oktober
Rewire x Korzo #17
Stephanie Pan & Ensemble Klang, Cucina Povera
Locatie: Korzo, Prinsestraat 42, Den Haag
Deuren open: 20:00, aanvang: 20:30
Tickets: €15 / €10 (students, CJP and < 27)
Tickets alleen verkrijgbaar online via korzo.nl: https://korzo.nl/nl/agenda/rewire-x-korzo/
Vrijdag 30 oktober
Rewire x Korzo #18
Kali Malone, Greetje Bijma & Oceanic , Mark IJzerman & Sébastien Robert
Locatie: Korzo, Prinsestraat 42, Den Haag
Deuren open: 20:00, aanvang: 20:30
Tickets: €15 / €10 (students, CJP and < 27)
Tickets alleen verkrijgbaar online via korzo.nl: https://korzo.nl/nl/agenda/rewire-x-korzo-18/
-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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