
 
 
 
 
programma 
vrijdag 9 november 2018 
20.15 uur  |  Grote zaal 
 

TROMP OPENING NIGHT 
MARCHING & BREAKIN’ 
 
MARTIN GRUBINGER, DOMINIQUE VLEESHOUWERS, EMIL KUYUMCUYAN, XI RACHEL 
ZHANG, ANDREY DOYNIKOV, HARMONIE ST. MICHAËL VAN THORN & THE RUGGEDS 
dirigenten: Ivan Meylemans, Erik Somers 
regie: Caecilia Thunnissen, scenografie: Clement&Sanou 
 
Jo Jochems   Limburgse Jagersmars 
 
Bart Picqueur   Mutations (deel 2) 
 
Dominique Vleeshouwers Marching & Breakin’ Drumline wereldpremière  
    met Danny Joosten, Job van Duijnhoven, Lola Mlacnik & Agostinho 

Sequeira 
 
Jesse Sieff   Chopstakovich 

arr. Erik Somers 
 
Jacob ter Veldhuis  Goldrush Concerto (deel 1) 

arr. Erik Somers 
 
Vincent Houdijk  Mapa wereldpremière 
 
Avner Dorman   Spices (deel 1 uit Spices, Perfumes, Toxins!) 
 

P A U Z E 
 
    Saltarello (geïmproviseerde straatmuziek uit de 13e - 16e eeuw) 
    arr. Erik Somers 
 
Ernesto Lecuona  Andalucia & Gitanerias 

arr. Tom Schippers 
 

Pancho Vladigerov  Danses Bulgares Op. 23 
arr. Tom Schippers 

 
Mahalai Rai Banda  Mahalageasca 

arr. Erik Somers 
 

Steve Reich   Nagoya Marimba’s 
 

Wosenku (Afrikaanse traditional) 
arr. Willem van Merwijk 
 
Geïmproviseerde dance battle 

 
Y’sKid & Jelle Verstraten  March in November wereldpremière 



 
An evening where we explore the old and new Dutch 
street culture and a place where western classical 
music meets street music from all over the world. 
That pretty much sums up this project Marching & 
Breakin’, one of the biggest challenges in my career 
so far. 
 
Marching & Breakin’ all started in the streets of 
Senegal. On the first night in Dakar we already 
joined a street party filled with drummers, dancers 
and hundreds of people. I did not have any clue how 
to play this music, but our teacher smiled at me and 
said, “Just play, welcome to Dakar.” And the 
drummers didn’t seem to have any stress: they play, 
they earn money, they spend it, and the next day 
comes. Simple as that. 
 
After I returned home from this trip, I kept thinking 
why we have created this crazy, busy way of life, 
and why many of us sometimes get stuck in our own 
thoughts. I realized that the physicality of drumming 
and dancing in Senegal helped me release energy 
and feel more grounded. Meeting people while 
making music and dancing on the streets inspired 
me to enjoy life in the here and now. I started to 
wonder what the street culture of The Netherlands 
was and if that could give me that lively feeling I 
found in Senegal again, which I hope you will get to 
experience tonight. 
 
Marching & Breakin’ is not only about juxtaposing 
the old and the new street culture of The 
Netherlands. It is also about professional musicians 
meeting this wonderful wind band, working with the 
coolest Breakdance crew, collaborating with a 
professional stage director and super creative 
scenographers, composers, arrangers, and high 
performing amateur musicians. It provides a 
platform where different groups in society gather 
and enrich each other's life by working together 
and listening to one another. 
 
To be able to present Marching & Breakin’ in this 
hall during the TROMP Opening Night is such a 
great honour; four years ago I performed in this 
same beautiful concert hall in the final round of the 
2014 TROMP competition, and since then this venue 
has become a second home to me. I have cherished 
every minute of working on this project since day 1, 
and I am very happy that tonight you will witness 
and experience the result of an amazing team who 
has worked for months on this project. 
 
I would like to thank everyone who has been a part 
of this journey with me, and Muziekgebouw 
Eindhoven and TROMP for making this amazing 
project possible. 
 
Enjoy and have a wonderful evening! 
 
Dominique Vleeshouwers  
concept & script 

Een avond waarbij we de oude en nieuwe Nederlandse 
straatcultuur verkennen en een plek waar westerse 
klassieke muziek en straatmuziek van over de hele 
wereld elkaar ontmoeten. 
Dit vat min of meer dit project Marching & Breakin ' 
samen, een van de grootste uitdagingen in mijn 
carrière tot nu toe. 
 
Marching & Breaking' begon allemaal in de straten van 
Senegal. Op de eerste avond in Dakar deden we al 
mee aan een straatfeest vol met drummers, dansers en 
honderden mensen. Ik had geen flauw idee hoe ik deze 
muziek moest spelen, maar onze leraar lachte naar me 
en zei: "Speel gewoon, welkom in Dakar." En de 
drummers leken allemaal stressvrij: ze spelen, ze 
verdienen geld, ze geven het uit, en dan komt de 
volgende dag. Zo simpel ligt dat. 
 
Nadat ik thuiskwam van deze reis, bleef ik nadenken 
waarom we deze gekke, drukke manier van leven 
hebben gecreëerd, en waarom velen van ons soms vast 
komen te zitten in onze eigen gedachten. Ik realiseerde 
me dat het fysieke van drummen en dansen in Senegal 
me hielp om energie vrij te maken en me meer geaard 
te voelen. Mensen ontmoeten tijdens het maken van 
muziek en het dansen op straat, inspireerde me om te 
genieten van het leven in het hier en nu. Ik begon me af 
te vragen wat de straatcultuur van Nederland was, en 
of dat me dat levendige gevoel terug kon geven dat ik 
in Senegal vond en waarvan ik hoop dat je dat 
vanavond zult ervaren. 
 
Maar Marching & Breakin' gaat niet alleen over het 
naast elkaar plaatsen van de oude en de nieuwe 
straatcultuur van Nederland. Het gaat ook over 
professionele muzikanten die deze prachtige Harmonie 
ontmoeten, samenwerken met de coolste Breakdance-
crew, samenwerken met een professionele regisseur en 
super-creatieve scenografen, componisten, arrangeurs 
en op het hoog niveau presterende 
amateurmuzikanten. Het biedt een platform waar 
verschillende groepen in de samenleving elkaar 
ontmoeten en elkaars leven verrijken door samen te 
werken en naar elkaar te luisteren. 
 
Om Marching & Breakin' in deze zaal tijdens de 
TROMP Opening Night te mogen presenteren is een 
grote eer; vier jaar geleden trad ik op in dezelfde 
prachtige concertzaal in de Finale van het TROMP 
concours 2014, en sindsdien is deze locatie een tweede 
thuis voor mij geworden. Ik heb elke minuut gekoesterd 
van het werken aan dit project sinds dag 1, en ik ben 
erg blij dat je vanavond getuige zult zijn van het 
resultaat van een geweldig team dat maandenlang aan 
dit project heeft gewerkt. 
 
Ik wil graag iedereen bedanken die deze reis met mij 
heeft meegemaakt, en Muziekgebouw Eindhoven en 
TROMP voor het mogelijk maken van dit geweldige 
project. 
 
Geniet en heb een geweldige avond! 
 
Dominique Vleeshouwers  
concept & script 
 
  

MARTIN GRUBINGER 
Martin Grubinger won o.a. de Bernstein 
Award van het Schleswig Holstein Musik 
Festival en de prestigieuze Jeunesses 
Musicales' Würth-prijs. Grubinger werd o.a. 
uitgenodigd door de Berliner 
Philharmoniker, het Sinfonieorchester des 
Bayerischen Rundfunks, Orchestre 
Philharmonique de Radio France en 
Orchestre Philharmonique de Strasbourg. 
Er wordt een groeiend aantal werken 
speciaal voor Grubinger geschreven, 
waaronder Tan Duns concerto Tears of 
Nature (2012) en Peter Eötvös' Speaking 
Drums (2014). Grubingers cd Drums 'n' 
Chant en de live opname van The 
Percussive Planet op DVD, beiden 
uitgebracht door Deutsche Grammophon, 
leidden tot meerdere opnames voor diverse 
labels. 
 
DOMINIQUE VLEESHOUWERS 
Dominique won de eerste prijs, persprijs en 
publieksprijs in TROMP 2014, studeerde 
cum laude af en won de AHK eindwerkprijs. 
Hij soleerde o.a. met Asko|Schönberg en het 
Nederlands Kamerorkest en speelde met 
het Nederlands Blazers Ensemble en het 
Moscow Contemporary Music Ensemble. Hij 
kreeg een carte blanche in de kleine zaal 
van Het Concertgebouw in Amsterdam en 
speelde hij met dj Patrice Bäumel in het 
Amsterdam Dance Event 2013 in een 
uitverkocht Concertgebouw. Dominique 
doceert aan de Hochschule für Musik in 
Detmold en was docent aan de Sweelinck 
Academie van het Conservatorium van 
Amsterdam in het team van Percussion 
Friends. Hij gaf masterclasses op vele grote 
conservatoria in de wereld.  
 
EMIL KUYUMCUYAN 
In 2016 zegevierde Emil Kuyumcuyan als 
eerste prijswinnaar van het TROMP 
concours. Na studies in Istanboel, Stuttgart 
en Lyon ontwikkelde Emil zich op vele 
terreinen: improvisatie, compositie, dans, 
jazz, nieuwe muziek, muziektheater. Hij was 
te horen op festivals als Musica Strasbourg, 
Donaueschingen, Musical Olympus (St. 
Petersburg) en de Biënnale van Venetië, en 
speelde met Asko|Schönberg, Slagwerk Den 
Haag en het Stuttgart Percussion Ensemble. 
Met zijn trio won hij prijzen in de 
International Percussion Competition 
Luxembourg en de Stockholm Music 
Competition. 

XI RACHEL ZHANG 
Rachel Xi Zhang treedt met het Joint 
Venture Percussion Duo en het nieuwe-
muzieksextet Looptail op in beroemde zalen 
in binnen- en buitenland. Als soliste trad ze 
op met o.a. het Shenzhen Symphony 
Orchestra in China, het European Union 
Youth Wind Orchestra in Luxemburg en het 
City of Southampton Orchestra in het 
Verenigd Koninkrijk. Ze won vele 
internationale prijzen, waaronder de 
Vriendenkrans en Het Debuut Concours in 
Amsterdam. Ook kreeg ze een beurs van 
het Bernard Haitink Fonds en de Emerging 
Artists Grant van Boston's St. Botolph Club 
Foundation. Na studies aan het 
Conservatorium van Amsterdam en aan het 
Boston Conservatory bij Nancy Zeltsman, is 
ze sinds 2014 PhD-student aan het 
Koninklijk Conservatorium Brussel. 
 
ANDREY DOYNIKOV 
Andrey Doynikov studeerde piano bij 
Vladimir Tropp aan het Gnessin 
Conservatorium in Rusland en slagwerk bij 
Mark Pekarsky aan het Tchaikovsky Staats 
Conservatorium in Moskou em bij Peter 
Prommel aan het HfM concervatorium in 
Detmold. Hij won verschillende 
internationale concoursen, waaronder de 
hoogst haalbare Russische prijs voor jonge 
artietsen. Hij speelde in alle grote zalen in 
Rusland, maar ook in o.a. Alte Ope 
Frankfurt, London Guildhall, Tokyo Opera 
Hall, Salle Gaveau in Parijs en met o.a. 
Mstislav Rostropovich , Yuri Bashmet en 
Bobby McFerrin. Daarnaast componeert 
Andrey Doynikov ook soundtracks voor films 
en tv.  
 
HARMONIE ST. MICHAËL VAN THORN 
Sinds de oprichting in 1863 heeft Harmonie 
St. Michaël van Thorn zich ontwikkeld tot 
een symfonisch blaasorkest met 
internationale faam. Het orkest was onder 
andere jarenlang vaste gast in de 
concertserie ´Symfonische blaasmuziek´ van 
de KRO-radio in de grote zaal van 
Muziekcentrum Vredenburg in Utrecht. 
Harmonie St. Michaël werkte op uitnodiging 
van Opera Studio Amsterdam ook een 
aantal jaren mee aan een jaarlijkse 
concertserie met jong zangtalent. Sinds 
1998 is het orkest jaarlijks te gast in de 
Concertzaal Tilburg in de serie Verrassende 
Ontmoetingen en verzorgt het orkest het 
slotconcert van het Grachtenfestival 



Amsterdam en het Grachtenfestival aan de 
Maas in Thorn. Harmonie St. Michael van 
Thorn won afgelopen jaar o.l.v. chef-
dirigent Ivan Meylemans de Europese titel 
voor harmonieorkesten tijdens het ECWO 
2018 in Brussel. 
 
THE RUGGEDS 
Sinds 2005 reizen Niek Traa, Sjoerd 
“Stepper” Poldermans, Leelou Demierre, 
“Skychief” Dey, Roy Overdijk en Jessy 
Kemper - oorspronkelijk bekend als de 
Rugged Solutions - de wereld rond om te 
battlen, op te treden en les te geven. De 
thuisbasis is in Eindhoven met de dansschool 
Rugged Studio. The Ruggeds scoorden hoog 
bij een aantal van de grootste en meest 
prestigieuze toernooien ter wereld, zoals 
Battle Of The Year (tweede plaats in 2013), 
Silverback Open, Freestyle Session en R16. 
De eerste wereldtitel viel The Ruggeds ten 
deel in 2014 tijdens de Bboy kampioen-
schappen. Dit jaar was de crew te zien in 
het populaire Amerikaanse tv-programma 
World of dance. The Ruggeds staan bekend 
om hun unieke individuele stijlen, 
muzikaliteit en acrobatische routines. 
 
 
Met dank aan: 
Provincie Noord-Brabant  
EMOVES Festival  
Adams Musical Instruments  
Muziekgebouw Eindhoven 
 
 
 

 
 
WO 14 NOV  
21.00 uur  |  Piet Hein Eek  |  € 15 
 
TROMP @ Piet Hein Eek: Ramon Lormans 
marimba 
o.a. werken van Strootman en Fiumara 
 
Ramon nam in de Kleine Zaal van Muziekgebouw 
Eindhoven een album op waarop hij de werken 
die voor hem geschreven zijn verzamelde. Het 
TROMP festival en de houtwerkplaats van Piet 
Hein Eek bieden de ideale gelegenheid voor de 
presentatie. 
 
 
VR 16 NOV  
TROMP presents 
Spiritual Leader by Ian Chang 
20.15 uur  |  Kleine Zaal  |  € 12,50 
19.00 inleiding 
 
Son Lux drummer Ian Chang brengt een 
audiovisueel solo-spektakel waarin hij beats, 
samples, geluidseffecten en zelfs een complete 
lichtshow met projectie volledig uit zijn drumkit 
tovert. 
 
 
Volg het TROMP concours! 
 
VR 9 & ZA 10 NOV 
1e Ronde 
overdag  |  Kleine Zaal  |  gratis toegankelijk 
 
MA 12 NOV 
2e Ronde 
overdag  |  Kleine Zaal  |  gratis toegankelijk 
 
WO 14 & DO 15 NOV 
Halve Finale 
overdag  |  Kleine Zaal  |  gratis toegankelijk 
 
Let op: U kunt in de 1e en 2e Ronde en de Halve 
Finale alleen tijdens applaus en changementen 
tussen deelnemers plaats nemen in de zaal. 
Tijden en speelschema kunnen tot het laatste 
moment wijzigen, raadpleeg daarom altijd de 
meest actuele tijden en schema’s die op 
tromppercussion.com gepubliceerd worden. 
 
ZO 18 NOV 
Finale 
14.00 uur  |  Grote Zaal  |  € 15 
 
Drie finalisten & Asko|Schönberg, 
presentatie: Ab Nieuwdorp 
 


