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Sterrenstof  
Het  is  niet  onze  gewoonte  om  over  een  eigen  album  te 
schrijven,   maar  we  vinden  dat  Stardust  alle  aandacht 
verdient,  voornamelijk  omdat  er  zoveel  muzikanten  aan 
hebben meegewerkt, en juist hen willen we in de bloemetjes 
zetten.

Zoals  de  titel  reeds  doet 
vermoeden,  gaat  deze  cd 
over de ruimte. Titels als 
Cosmic  Sunrise,  Infinity  en 
Gravity  zullen  bij  menig 
liefhebber van synthesizer 
muziek  de  harten  sneller 
doen kloppen. Maar er is 
meer.   Ti jdens  het 
schr i j ven  van  de 
a r rangementen  werd 
ervoor  gekozen  om  de 
elektronische klanken aan 
te  vullen  met  de  warmte 
en het organische van een strijkorkest en koor. Het Roermonds 
Orkest De Symphonie o.l.v. Christiaan Janssen en het vocaal 
ensemble Canto Rinato van Ton Kropivšek hebben met veel 
enthousiasme hiervoor hun steun toegezegd. 

Daarnaast  verleenden  de  volgende  solomuzikanten  hun 
medewerking:  Wilfred Sassen  (viool),  Joanne Wigmans 
(altviool), Joep Willems (cello), Lars Wachelder (hoorn) en 
Romain van Beek (gitaar) zijn reeds op twee eerdere Kerani 
producties te horen. Dit maal werden ze vervoegd door Siana 
Dragneva (viool), Cleo Simons (hoorn),  Terry Oldfield 
(dwarsfluit) ,  Er win  Gielen  (drums) ,  Bob  Kessels 
(percussie)  en  Davinia  van  der  Zee  (solozang).  In  totaal 
hebben liefst 60 muzikanten aan deze productie meegewerkt! 
Stardust  is  een  fascinerende  opname geworden  met  sterke 
melodieën en weelderige arrangementen. 

Mochten we je nieuwsgierig gemaakt hebben, dan is dit alvast 
een link naar de trailer: https://youtu.be/ExOjRd91TS8. 
Alle overige informatie vind je op www.kerani.nl. 
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Agenda 

Het Australische new age 
koppel Terry en Soraya 
Oldfield beginnen dit najaar 
met een Europese tournee en 
doen daarbij ons land aan. Op 
zaterdag 30 september 2017 
strijken ze neer in Stein en 
geven diezelfde avond een 
concert dat volledig in het 
teken zal staan van hun 
nieuwe album Temple Moon.  
De kaarten à €25 p.p. zijn bij 
ons te bestellen via e-mail of 
telefoon. 

Jack Million Band 

Elke tweede maandag van de 
maand houdt de Jack Million 
Band, o.l.v. Jack Coenen een 
openbare repetitie in 
Brasserie Tappijn (dit is de 
oude Tappijn-kazerne) te 
Maastricht. Er worden werken 
gespeeld van Glenn Miller, 
Count Basie en andere 
tijdgenoten uit de ‘Swing Era’.  
Deze ‘Big Band Nights’ gaan 
door op de volgende data: 12 
juni en 17 juli. Gratis toegang! 

Editoriaal 

Tijdens de zomermaanden 
ontvangt u geen nieuwsbrief. 
In september komen we weer 
terug met  allerlei nieuwtjes!
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