Tetzepi Bigtet
Het Tetzepi bigtet, opgericht in 1997 door Esmée Olthuis en Hans Leeuw,is een
15-koppig ensemble wat haar vaste plek heeft gekregen binnen de
jazz,geïmproviseerde en hedendaagse muziek.

De muziek
Geleide, collectieve improvisaties veranderen in opzwepende individuele solo’s
op intigrerende grooves en omgekeerd. De muziek van Tetzepi weerspiegelt de
jachtigheid van de grote stad. De Amsterdamse band klinkt soms als een
lekkere bigband, dan weer als een op hol geslagen free jazz-ensemble en speelt
altijd eigenwijs. Verrassend om naar te luisteren, een feest om naar te kijken.
Het Tetzepi BigTet oogt met zijn vijftien musici wellicht als een traditionele
bigband, maar speelt verre van traditionele vier-in-de-maat muziek. Swingende
grooves in minder voor de hand liggende maatsoorten in een flitsende mix van
Jazz, gecomponeerd, wereldmuziek, en impro. Er wordt gespeeld met de
hechtheid van een geoliede bigband en de flexibiliteit van een klein combo.
Kortom: Tetzepi is breed, diep, vernieuwend en moeilijk in een hokje te vangen.
Tetzepi speelde op vele jazzpodia en festivals, tourde door Hongarije, Zweden,
Denemarken en Duitsland en is regelmatig te horen bij de VPRO radio, de NPS
en de Concertzender. Tetzepi heeft drie cd’s uitgebracht bij cd-label Try Tone;
Tatenen, SHU en Crush

TETZEPI speelt SEED
Het programma voor dit seizoen heet SEED !
De Canadese componist John Korsrud plantte een SEED, een zaadje, een
aantal muzikale basis-elementen, die hij doorgaf aan andere componisten.
Nieuwe composities van onder meer John Korsrud, Jorrit Dijkstra, Corrie van
Binsbergen, Hans Leeuw, Fabrizio Puglisi en Marco.C.de Bruin ontsprongen uit
dit zaadje. Het resultaat: een avondvullend programma waarin grenzen worden
verkend en de ruimte wordt gevuld met nieuwe verrassende en uitdagende
klanken.

De spelers
Bastiaan Woltjer (tb), Axel Schappert (btb), Dominique Brackeva (tb), George
Pancraz (tpt), Hans Leeuw (tpt), Jimmy Sernesky (tpt), Esmée Olthuis
(asx/sopsx), Erik van der Weijden (as,cl), Natalio Sued (tnx/spsx), Onno van
Swigchem(barsx), Peter Nitsch(bas), Nout IngenHousz(drs), Charly Zastrau (pn),
Raphael Vanoli (gt), Wouter Hakhoff (Dir)

