
Minimal Music 
Piano Marathon
2 vleugels, 4 pianisten

The colors of the sounds are changing
By the cosmic rules on earth

It’s a never ending re-arranging
Of atom patterns due to birth.

De Minimal Music Piano Marathon van 30
april bij Couleur Vocale in Diever is een
bijzonder evenement. Muziek waar veel stilte
en ruimte in zit ondanks de beweeglijkheid van
wisselende patronen. Het is het kinderlijke
plezier van herhaling, de volwassenheid van
nuances in klankvelden en de – bijna op
moleculair niveau – variërende patronen.
Muziek die kan hypnotiseren, waarbij je kan
mediteren maar die je ook – en soms tegelijk -
uit je comfortzone lokt. Het is de natuurlijke
ruimte en de open intimiteit van landschappen
waar de mens nog niet is geweest.
Deze pianomarathon is een initiatief van Erik
Huele in nauwe samenwerking met Carolien
Fleumer van Couleur Vocale. De pianisten Boelo
Klat, Henk-Doeke Odinga, Erik Huele en Carolien
Fleumer zullen doorlopend voor u spelen in
steeds wisselende duo’s aan twee vleugels. De
muziek zal grotendeels op basis van
improvisatie tot stand komen.

Zondag 30 april
11 – 17 uur

Studio Couleur Vocale
Hoofdstraat 56, Diever

Prijzen en arrangementen

U bepaalt zelf wanneer u komt luisteren en
hoe lang. Dat wil zeggen dat u kunt ‘binnen
vallen’ en vertrekken op het door u gewenste
moment. U betaalt per blok van anderhalf
uur; dat is tevens het minimum en dat kan al
voor € 10. Als u langer wilt genieten betaalt
u meer; zie daarvoor onderstaande tabel. U
kunt ook rond het middaguur komen en
direct lunchen. Ook even ‘weglopen’ en een
uurtje later terugkomen is mogelijk, zolang
u maar binnen de door u gereserveerde tijd
blijft.

De hele dag van 11 tot 17 uur is er
koffie/thee en lekkers en voor wie wil staat er
een overheerlijke biologische streeklunch
klaar.

Reserveren is noodzakelijk!

Carolien.fleumer@hetnet.nl

06–55 740 353

Tijd [uur] prijs incl.	  Lunch
1,5 €	  10,00	   €	  20,00	  
3 €	  17,50	   €	  26,00	  
4,5 €	  25,00	   €	  32,00	  
6 €	  32,50	   €	  38,00	  
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Erik Huele is pianist, zanger, componist,
docent Soulsinging & Qigong en organisator
van het Slow Music Festival Groningen. Hij
studeerde piano-improvisatie en compositie
aan de Conservatoria van Utrecht en
Amsterdam. Erik maakte diverse cd’s, o.a.
een Satie-album met cello & piano, Talking
Trees (solo-piano) en Traces Mundial met de
Flamenco-Latin groep Tinto Sol. In zijn spel en
wekelijkse samenzanggroepen is improvisatie
essentieel: "omgaan met het onvoorziene, het
magische, luisteren naar wat de muziek in je
wil”.
Boelo Klat is pianist, componist en
pianodocent. Hij begon op zesjarige leeftijd
met pianospelen. Na zijn studie Klassiek en
Jazz aan het Prins Claus Conservatorium te

Groningen begon hij zich toe te leggen op het
componeren en uitvoeren van eigen muziek.
Hij heeft negen cd’s uitgebracht. Boelo werkt
samen met de dichter/zanger Jan Glas, met
zangeres Hanneke Kappen en met filmmaker
Nick Landman. Met Klatwerk3 maakt hij
“weerbarstige jazz waarin je omgeploegde
akkers hoort en vette brokken klei. Klat
verruimt het denken, wisselt stugge massieve
klanken af met vlinder licht spel en bijna
rockende swing” .

Henk-Doeke Odinga geeft als pianist
concerten van eigen composities en
improvisaties in Nederland en Duitsland. Er zijn
meerdere radio opnames gemaakt, regionaal
en landelijk. Al diverse keren maakte Henk-
Doeke muziekstukken voor Vroege Vogels,
geïnspireerd op vogelzang. Hij was jarenlang
verbonden aan de Vrije School Groningen als
musicus en koorbegeleider. Momenteel heeft
hij een pianoles-praktijk aan huis in het Noord-
Groninger dorp Usquert én op locatie. Ook is
hij verbonden aan o.m. de Kreismusikschule in
Leer (Duitsland).

Carolien Fleumer studeerde o.a. Piano aan
het Sweelinck conservatorium in Amsterdam
en heeft een natuurlijke affiniteit met diverse

muzikale genres. Zij heeft ruim 40 jaar
ervaring op de wat kleinere, intieme
muziekpodia in binnen- en buitenland.
Naast pianiste vertolkt zij als zangeres op
authentieke wijze de liederen van o.m. Brel,
Piaff en Brecht. Carolien woont en werkt in
Diever waar zij haar eigen bedrijf Couleur
Vocale heeft. Daar is haar lespraktijk en
geeft zij concerten en workshops.


