Persbericht

Global Orchestra, Flairck & Basily
RELEASE DVD/CD
Tour data:
24-11-2011 | Stadsgehoorzaal Vlaardingen | 20:15 | Vlaardingen
26-11-2011 | Theater de Purmaryn | 20:15 | Purmerend
29-11-2011 | Schouwburg het Park | 20:15 | Hoorn
30-11-2011 | Schouwburg De Nieuwe Doelen | 20:15 | Gorinchem
03-02-2012 | Theater De Winsinghhof | 20:00 | Roden
04-02-2012 | Theater De Dialoog | 20:15 | Ermelo
11-02-2012 | Ons Dorpshuis | 20:00 | Kruiningen
01-03-2012 | Posthuis Theater | 20:15 | Heerenveen
02-03-2012 | Beauforthuis | 20:00 | Austerlitz
03-03-2012 | Beauforthuis | 20:00 | Austerlitz

Global Orchestra een uniek orkest
Muzikaal vuurwerk van vijf Sinti-zigeuners van de Basily familie ( ooit gastspelers op een feest
van de Rolling Stones en Jeff Beck), enkele leden van de vermaarde groep Flairck ( goed voor
een Edison, platina-album, een Gouden en Zilveren Harp), een bassist met Italiaans bloed,
een percussionist van Hongaarse origine, een Indonesische jazz violiste, een Mexicaanse
gitarist en een Roemeense cymbalon speler.
Op initiatief van gipsy violist Tucsi Basily en Flairck voorman Erik Visser ontstond een uniek
samenwerkingsproject: een orkest bestaande uit een groot aantal virtuoze zigeunermusici en
akoestische instrumentalisten uit binnen- en buitenland.
Verbaasde en laaiende reacties op de instrumentale acrobatiek en de humoristische
presentatie van deze musici van wereldniveau lokten een vervolg uit.
Tijdens de nieuwe tournee presenteert het symfonisch-zigeuner-orkest 'Global Orchestra' een
zojuist verschenen DVD & CD box met een ‘live’ registratie’ van het slotconcert van hun eerste
tournee in het Stadstheater Zoetermeer (2010). Opgenomen met 6 camera's en 36 sporen
geluid, bijeen gesmeed tot een ruim 7 kwartier durende film van een adembenemend live
concert.
Verder zullen de drie generaties Basily onder andere 11 december te zien zijn in het Bimhuis
in Amsterdam tijdens het speciale concert van VPRO’s muziekprogramma Vrije Geluiden ‘t Zit
‘m in de genen’ over muzikale families.
Groep: Erik Visser: gitaren, Jeroen Goossens: blaasinstrumenten, Pablo Ortiz (Mexico)
snaarinstrumenten, Luluk Puwanto (Indonesië): viool en zang, Tucsi Basily: viool, Popy Basily:
sologitaar, Zonzo en Gino Basily: ritmegitaar, Marius Preda of Robert Vink: cembalo, Marc
Giordano: contrabas Antal Steixner: percussie
Quotes: Ongeacht achtergrond en muzikale voorkeur: deze wereldmuziek is voor iedereen!
Cultuurpodiumonline
De onwaarschijnlijke snelheid van Popy, de instrumentale acrobatiek, de onbedaarlijke
composities, de voortdurende sfeerwisselingen - alleen de bekende traan van de
zigeunerjongen ontbreekt. Basily geeft Flairck smakelijk vetrandje. De Stentor
Spatstrakke muziek die je vleugels geeft. Trouw
Voor meer informatie: www.flairck.com | www.basily.com
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