homerecords.be
8 rue Patenier - 4000 Liège - Belgique
tel & fax +32 4 226 80 23 – info@homerecords.be

Luik, BENELUX release maart 2009

Persbericht: PiWiZ Trio
“Een stem, vier handen en drie zeer verschillende persoonlijkheden, een
harmonische mengeling, gevoelige en intieme sfeer.”
Barbara Wiernik
Concerten:
Showcase: 7 maart, 20:00 u.
CC Stavelot (Info & reservatie: 080/88.05.20)
www.centre.stavelot.be

-

9 mei, Jazz Station, 1210 Brussel
www.jazzstation.be
16 mei, l’Autre Rive, 4910 Polleur
www.cctheux.be
2 juni, CC de Saint-Georges, 4470 SaintGeorges www.saintgeorgesculture.be

Barbara Wiernik: zingen, teksten
Jacques Pirotton: akoestische gitaar
Pirly Zurstrassen: piano, componeren

Stilte. En de reis kan beginnen, tijdloos en kleurig, aan boord van de trans-musikaal PiWiZ trio op
een denkbeeldige weg van zijde, tussen dag en nacht…
En wij komen levensbeelden tegen, het Aantal van Goud, het Oosten, maan en zon met
chromatische kleuren, hortensias met verschillende geuren, zand en fata morgana, september
wijnoogst van de augustus wijngaarden.
De muziek wordt uitgevoerd, zwenkt met de klank van strijken, fluiterend bekrast en geslagen
snaren.Terugkeer, de tijd wordt geschort, rustig, ontspannen, verrassend met een glimlach op de
lippen.
“Wij zijn elkaar, Barbara en ik, vaak tegengekomen gedurende enkele jaren, en op een goede dag,
zonder dat we het van elkaar wisten, begonnen we samen te spelen. Uitwisselingen,
samenspanningen, verwantschap, de trilling van de snaren, muziek verschijnt. Het repertoire
bestaat, en er is altijd een vernieuwd plezier om te werken met een “stem”.
En toen dachten wij dat het leuk zou zijn om een nieuw instrument toe te voegen. De akoestische
gitaar van Jacques is het geworden, Jacques die ik ken van het begin van onze Jazz Seminaire aan
het Conservatorium van Luik.
Er is evenwicht, ze vinden nieuwe stempels, vrijheid, lichtheid, een nieuw dynamische en ritmische
harmonie.”
Pirly Zurstrassen
Contact:
Point d'Ancrage asbl
+32 (0)87 47 53 27
pirly@skynet.be - www.pirlyzurstrassen.net
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