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Het Willlem Breuker Kollektief is aan de vooravond van hun allerlaatste tournee. De voorstelling Happy End biedt een selectie uit het rijke oeuvre van
de in 2010 overleden componist en bandleider Willem Breuker afgewisseld met negen mini-operaatjes met acteurs Loes Luca en Peter Bolhuis.
Gesprek met de oudste leden van het kollektief Bernard Hunnekink (trb)) en Arjen Gorter (cb). Er worden veel herinneringen opgehaald en er wordt
gemusiceerd.

Het 14 jarige marimba talent Jacob van Eijk komt spelen. Hij is een van de deelnemers aan Tromp Percussion in Eindhoven (1 tm 11 november)

Aandacht voor November Music, of zoals het festival zegt: “Muziek van nu door makers van nu!” met de Russisch/Nederlandse componist Fred
Momotenko. Hij maakte een welluidende compositie voor blokfluiten, dans en projectie over eenzaamheid en hoop: the Cloud Messenger. Het werk
is gebaseerd op een gedicht van de grootste Sanskriet-dichter Kalidasa (eind 5e begin 6e eeuw).
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Dwars, verdiepend en creatief - van highbrow tot lowbrow. Dat is de VPRO. Een baken van intelligent amusement en eigenzinnige journalistiek; een keurmerk voor
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