
 

 

PERSBERICHT PATRICK HOLLEEDER & JOHN JACOBS 

 

 

 

Op 25 juni a.s. treedt op het terras bij Kasteel Duurstede een Wijks gelegenheidsduo op: 

PATRICK HOLLEEDER (piano/keyboard/midibas) & JOHN JACOBS (gitaar/basgitaar) 
 

 

Patrick Holleeder studeerde aan de conservatoria in Hilversum en Zwolle en studeerde in 2000 af als 

Uitvoerend Musicus Piano Jazz/LM. Patrick heeft lessen gevolgd bij o.a. Henk Meutgeert, Jerry van 

Rooijen, Ruud Ouwehand en Cor Bakker. Patrick speelt sindsdien in diverse bezettingen (o.a. Chasin' 

Fingers & Shebop), maar geeft ook soloconcerten door het land. Verder heeft hij een lespraktijk in Wijhe 

(SMOW) en werkt hij ook als docent op Bartiméus. Aan huis heeft hij zijn eigen lespraktijk & muziekstudio. 

 

John Jacobs volgde klassieke opleiding bij gitarist Julien Coco, studeerde aan het Utrechts Conservatorium 

en bekwaamde zich in allerlei speelstijlen zoals klassiek, pop, romantische muziek en jazz. Hij speelde in 

combo's als begeleider van Nederlandse artiesten. Ook geeft John gitaar- en basgitaarlessen. 

 

Patrick Holleeder & John Jacobs kennen elkaar van het muzikantencircuit in de omgeving van Wijk bij 

Duurstede en daarbuiten. Beide muzikanten begeleiden namelijk al geruime tijd diverse zangeressen uit 

de regio. Op een gegeven moment hebben zij elkaars pad gekruist en zijn samen gaan optreden. Pas later 

hebben ze ontdekt dat ze allebei in Wijk bij Duurstede ook nog slechts één zijstraatje van elkaar af wonen! 

John en Patrick spelen in alle mogelijke stijlen, waaronder Jazz, Easy Listening, Ballads, Blues, Funk en 

Latin met als basis een sterk improviserend karakter. Doordat Patrick zowel piano, keyboard als een 

midibas bespeelt en John zowel gitaar als basgitaar speelt, kunnen zij tijdens hun optreden verschillende 

muzikale combinaties maken. Hun arrangementen ontstaan hierbij ter plekke, het publiek is er dus direct 

getuige van! Daarom is elk optreden (ook voor henzelf) elke keer opnieuw weer verrassend! 

 

Meer over deze 2 muzikanten is terug te vinden op www.patrickholleeder.nl & www.hartenlied.nl 


