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Delftenaren die de vijfenveertig zijn gepasseerd weten het nog wel. Op school was je een
soulkikker óf een hasjbaal. De eerste groep zwoer bij bands als Tavares en ABBA; de hasjbalen
luisterden naar echte muziek, zoals van Pink Floyd, Camel, Genesis, Yes, Procol Harum,
Marillion en The Alan Parsons Project. Goed nieuws voor deze goedaardige freaks van weleer.
Op 9 april speelt een keur van 25 symfo-artiesten een eenmalig superconcert:
The Symphonic Rock Night!
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Symphonic Rock Night
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Op zaterdag 9 april
2016 is poptempel De
Boerderij in Zoetermeer
het toneel van dit unieke
muzikale initiatief van de
Delftenaren Ferdinand
Bakker (Alquin), Peter
Chattelin (Pink Project)
en Luuk Braun (DJLuuk).
Tijdens ‘A complete
evening with an all
star cast’ kunnen de
inmiddels grijs geworden
‘hasjbalen’ even terug
in de tijd. Een keur van
ervaren topmuzikanten
uit het spectrum van
de symfonische rock
klimmen die avond op de
planken. Ferdinand Bakker
wordt bijgestaan door
mede Alquin-lid Michel
van Dijk, Peter Chattelin
neemt Ruud Verwijk mee en
verder brengen mannen als
Guus Willemse (Solution)
en Henk Koorn (Hallo
Venray) legendarische
songs ten gehore. Ook de
gerenommeerde Tribute
bands Genesis Project en
Supertrap (Supertramp) zijn
op deze unieke avond van
de partij. “We zijn tegen
die tijd een jaar bezig met
de voorbereidingen en
het is helemaal te gek om

Ferdinand Bakker (met zonnebril) en Peter Chattelin
klimmen samen op het Boerderij-podium.
te zien hoe iedereen hier
nu al van geniet”, zegt
Peter Chattelin. “Ik vind
het een prachtig initiatief
waarbij de liefhebbers een
fraai uitgewogen mix van
bekend en legendarisch
materiaal in een avond tot
zich kunnen nemen. Een
‘one and only chance’ ook,
om een aantal muzikanten
gezamenlijk muziek te zien
maken in een net weer
andere setting!” Tijdens
de avondvullende show
van bijna drie uur komt

ook de 70’s rockmuziek aan
bod. De bezoekers kunnen
rekenen op songs van Neil
Young en Toto, die net als
Pink Floyd de jaarlijkse top
2000 domineren. Deze
met fraaie filmpjes en
prachtig licht en geluid bij
voorbaat al onvergetelijke
avond is een must voor
de ware muziekliefhebber.
Ferdinand Bakker: “Het
wordt een feest der
herkenning. Het komt niet
zo heel vaak voor dat zo’n
grote groep uitstekende en

Meer informatie is te vinden op www.symphonicrocknight.nl en Facebook.

bevlogen muzikanten op
een avond het podium
delen. Voor mij ook
weer eens een mooie
mogelijkheid om samen
met Michel van Dijk naast
mijn studiowerk live te
spelen. Alquin treedt niet
meer op, dus dit is voor
de fans ook iets moois.
Ben benieuwd hoe het
uitpakt.”
Voor Luuk Braun (drums)
wordt The Symphonic
Rock Night een droom
die uitkomt. Als DJLuuk
krijgt hij niet zo vaak
de gelegenheid om
‘zijn’ muziek te draaien,
laat staan er actief deel
van uit te maken. “Op
mijn discoavonden
draai ik natuurlijk bijna
uitsluitend muziek voor
de soulkikkers”, lacht hij.
“Maar in april ga ik de
mooiste muziek meespelen
die ooit is gemaakt.
Samen met muzikanten
als Ferdinand, Peter en
Ruud, de Nederlandse
Roger Waters en David
Gilmour. Niet te geloven,
man!” Tickets zijn te
verkrijgen via www.
ticketmaster.nl en www.
cultuurpodiumboerderij.nl

