PERSBERICHT PATRICK HOLLEEDER & WOUTER POOT
Op 28 augustus a.s. treden op het terras bij Kasteel Duurstede op:
Patrick Holleeder (piano/toetsen) & Wouter Poot (gitaar)

Het mooie van de muziek die Patrick Holleeder (toetsen) en Wouter Poot (gitaar) spelen is, dat
tijdens hun optredens elk nummer en elk arrangement ter plekke 'ontstaat' waar het publiek live bij
is. Zij spelen in de Lichte Muziekstijlen Easy Listening, Ballads, Latin, Blues, Pop & Jazz.
Tijdens hun performance van ook deze middag worden op elk nummer improvisaties losgelaten,
waardoor er doorlopend een verrassingselement aanwezig is, zowel voor het aanwezige publiek,
maar juist ook voor de muzikanten zelf!
Op deze manier spelen hebben Patrick en Wouter tijdens hun muzieklessen al van jongs af aan
geleerd. Patrick is begonnen bij de bekende musicus Bert van den Brink begin jaren 80 en Wouter in
1989 met gitaarlessen aan de muziekschool in Bilthoven. Patrick is uiteindelijk in 2000 afgestudeerd
als Uitvoerend Musicus Piano Jazz/Lichte Muziek op het Zwols Conservatorium en heeft les gehad
van o.a. Henk Meutgeert, Jerry van Rooijen en Cor Bakker. Zowel Patrick als Wouter treden op in
diverse (jazz)formaties op uiteenlopende locaties en gelegenheden, maar zijn ook allebei als
soloartiest actief. Patrick heeft een eigen studio- en lespraktijk in Wijk bij Duurstede, waar ook
regelmatig diverse muziekproducties worden gerealiseerd. Wouter geeft ook les en componeert
muziek voor zijn bands. Patrick zal tijdens dit optreden naast de piano ook gebruik maken van een
midibas. Dat houdt in dat hij zijn handen volledig vrij heeft om volwaardig piano te spelen, terwijl er
door een extra baspedaal -te bedienen met zijn voeten- alsnog een heus (jazz)combo ontstaat. Het
lijkt dan wel alsof er 3 muzikanten aan het musiceren zijn.
Doordat Patrick en Wouter muzikaal reageren op het publiek levert dat ook in combinatie met de
prachtige locatie van Kasteel Duurstede op deze middag een ongedwongen én intieme sfeer op!
Meer over deze 2 muzikanten is terug te vinden op www.patrickholleeder.nl en
www.wouterpootmuses.nl

