Genesis tribute en Knight .
Area op Serious Music Event

Knight Area is de hoofdact op het 2de Serious Music Event. (Foto: pr)

ALPHEN AAN DEN RIJN- Ret Serious Music
Event krijgt een vervolg op vrijdag 28 september. Wederom in bet Parktheater.
Voor deze 2de editie
hebben de initiatiefnemers Lenne en Ron
Huisman en Hans van
Oosten twee bands gecontracteerd die hun
sporen meer dan verdiend hebben in de symfonische en progrockmuziek
Als eerste treedt op
Squonk, een Genesis tributeband uit Delft, opgericht door toetsenman
Clemens Steenweg. De
naam van de band is afkomstig uit een Genesisnurnmer van het album A

trick of the tail van Genesis uit 1976. Een optreden van Squonk is een
tijdreis door de Genesisklassiekers. Zowel oud
als nieuw werk wordt gespeeld, in de sfeer van
het klassieke live album
Seconds Out uit 1977,
met zanger Phil Collins
in de hoofdrol. Extra bijzonder wel omdat Genesis niet meer optreedt.
Maar ook voor mensen
die Genesis nog niet zo
goed kennen, biedt de
avond een goede kans
om de unieke muziek en

sound van Genesis te be- a new sign op, gevolgd
leven.
door het wonderschone
Realm of Shadows in
Beresterk
2009.
Daarna is het tijd voor de Na een lange reeks van
optredens op progrock
hoofdact Knight Area,
een van de grootste en
festivals, zoals Nearfest
succesvolste progrockin Amerika, Night of the
bands uit Nederland. Hun Progs in Duitsland en iOmuziek mixt stijlen door Pages in Nederland, verhet gebruik van melodischeen in 2010 een liveeuze keyboards en gitacd. Vorigjaar verscheen
ren. De dynamische num- het 4de studio-album
mers varieren van ballads Nine paths dat lovende
tot meer rock en metal
recensies kreeg in de vakachtige nummers. De
bladen. De website Progband is opgericht in 2004 wereld beschreef de comdoor toetsenman Gerben posities als 'beresterk'.
Klazinga nadat hij de cd De voorverkoop is gestart
en kaarten kan men beThe sun also rises solo
had opgenomen. De band stellen via
nam in 2007 de cd Under smcalphen@live.nl.
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De datum staat al enige tijd
vast, maar nu zijn de kaarten
ook te koop. Het Serious
Music Event komt er weer
aan, en wei op vrijdag 28
september in het Parktheater in Alphen aan den Rijn.
Liefhebbers van zogenaamde
progrock of syrnfonische rock
organiseren dit evenement
voor de echte fijnluisteraars:
de broers Lenne en Ron
Huisman en Hans van Oosten.
.,.. Door ]annes Bijlsma
I>

Alphen aan den Rijn

Het Serious Music Event is bedoeld, hoe ka~ het ook anders,
voor serieuze liefuebbers van
progrock. Passie is hier voor
Van Oosten, Lenne en Huisman het toverwoord. "Progrock
varieert van blues tot hardrock,
maar met passie gespeeld", aldus Van Oosten.
Geen mainstream
"Het is geen gangbare muziek,
met de mainstream heeft het
weinig te maken", vult Lenne
Huisman aan. "Maar het is
prachtig, gemaakt door gepassioneerde muzikanten. Dit zijn
nog mensen die geen geld hoeven te verdienen aan de muziek,
die nog zwaar investeren in hun
apparatuur zonder dat het hen
direct iets oplevert. Over het
algemeen zijn de muzikanten
ook goed geschoold . Naar deze
muziek moet je actief en ge-

concentreerd luisteren, met de
lp-hoes op schoot. Hier hoor je
niet bij te dansen . Met dit event
zijn we op zoek n aar 'kippenvelmomenten'."
De popmuziek van tegenwoordig is te vee! op de doelgroep
gericht, aldus de Alphense 'rockers'. Als voorbeelden noemt
Huisman Madonna ofRihanna.
"Maar neem bijvoorbeeld ook
Nelly Furtado. D at was eerst
een zangeresje m et een gitaar
en een prachtig breekbare stem.
Nu maakt ze helaas alleen maar
producentenmuziek, met volume en omzet voor ogen. Daar

)) Progrock varieert
van blues tot
hardrock, met
passie gespeeld
willen wij een tegenwicht aan
bieden." Het evenement komt
voort uit het Serious Music
Cafe, dat in 2010 startte in Under The Bridge aan de Hooftstraat in Alphen aan den Rijn.
Van Oosten: "Het idee van een
cafe was leuk en het praten over
de muziek was gezellig, maar
de muziek leende zich eigenlijk
niet om doorheen te praten. De
avonden met live-muziek waren
het leukst. Daarop zijn we voort
gaan bordvren, ook omdat we
de artiesten een grotere setting
gunden. In 2011 vond daarop
het eerste event p laats." De
avond begint met Squonk, een

De hoofdact van het Serious Music Event is Knight Area, een groep uit Boskoop. FOTO: PR

tributeband van de jaren-tachtiggroep Genesis (Huisman:
"Reken daar maar op vee! 'kippenvelmomenten").
Succesvol
Zij effenen het pad voor de
hoofdact van de avond : Knight
Area, een groep uit Boskoop.
Volgens Huisman is dat een
van de succesvolste Nederlandse progrockbands. "Het is
heel gevarieerd, met ballads,
rock en zelfs ook metalachtige
nummers."

Serious Music Event
Erg vee! kaarten zijn er niet
meer over voor het Serious
Music Event. Het Parktheater in Alphen aan den Rijn
zit met ongeveer tweehonderd man wei vol, dus voor
liefuebbers is het zaak om
zo snel mogelijk kaarten te
bestellen.
Tickets kosten vijftien euro

per stuk - inclusief een consumptie - en zijn verkrijgbaar via smcalphen@live.nl
of seriousmusic@kpnmail.
nl. De zaal gaat zaterdag
28 september om 19.30 uur
open en vanaf 20.00 uur zet
de Genesis-coverband Squonk het publiek in vuur en
vlam.

