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Muzikale confrontatie tussen Spinifex (NL) en Indiase musici op Mundial: 
SPINIFEX INDIAN SPIN [FX]	  

 
Zondag 19 juni 2011, Tilburg 

16.45 uur  
podium Mundial: Here be Dragons 

 
Spinifex is vernoemd naar een stekelige grassoort die uitstekend gedijt op de dorre grond van de 
Australische woestijnen. Het leek de initiatiefnemers van Spinifex, Gijs Levelt en Tobias Klein een 
toepasselijke naam voor hun ruige orkest. Spinifex Orchestra maakte de laatste twee jaar furore met het 
programma 'Triodia' en de gelijknamige cd (uitgebracht bij Karnatic Lab Records). Dit voorjaar 2011 
maakte Spinifex een succesvolle tournee door India en trad o.a. op voor een zeer enthousiast publiek op 
het beroemde Fireflies Festival in Bangalore dat bekendstaat als het ʻWoodstock van Indiaʼ.  
 
ʻ...de dynamiek van dit negenmans orkest is enorm. Het kan fluisteren maar ook knallen... Ook met de rest 
van het repertoire: kleurig, contrastrijk en bevlogen, komt Spinifex bij vlagen in de buurt van wijlen Charles 
Mingus als die componeerde op zijn breedst.ʼ - Frans van Leeuwen in NRC Next. 
	  
In Spinifex Indian Spin[FX] wordt opgetreden met de beroemde Veena (Zuid-Indiase sitar) speelster  
Dr Suma Sudhindra en percussionist B.C. Manjunath. Dr Suma Sudhindra, in India de belangrijkste 
speelster van de veena in haar generatie van musici, varieert in haar werk van klassieke stukken tot 
bijzonder levendige bijzondere muzikale ontmoetingen met andere musici. Een recente bijdrage van Dr. 
Suma Sudhindra is de innovatieve ʻTarangini Veenaʼ die een enorme impact heeft in de muziekwereld. Ze 
ontving in 2001 de Rajyotsava Award van de Karnataka Government, een prijs die wordt uitgereikt voor  
uitstekende prestaties op het gebied van muziek in India.  
 
De bezetting van Spinifex doet denken aan een fanfare of marching band, maar de inspiratie voor het 
nieuwe repertoire komt uit hele andere hoeken: noise, elektronische muziek en hedendaags klassiek en dit 
keer India. Natuurlijk zijn de typische Spinifex ingrediënten aanwezig: dwingende grooves, intense 
collectieve improvisatie, virtuoze soloʼs, psycho-ritmes en extreme dynamiek.  

 
Spinifex Indian Spin [FX]	  
B.C. Manjunath   Indiase percussie 
Dr. Suma Sudhindra veena 	  
Gijs Levelt   trompet	  
Tobias Klein   altsaxofoon, klarinetten 
Ned McGowan  dwarsfluit	  
Joost Buis   trombone 
Sean Fasciani  bas 
Uli Genenger  drums 

 
 
Zondag 19 juni 2011 – Festival Mundial	  
Leijpark aan de Ringbaan Zuid te Tilburg 
€ 22,50 dagkaart voor de zondag, aanvang 16.45 uur concert Spinifex Indian Spin[FX] 
podium Mundial: Here be Dragons  
 
Dit concert vindt plaats in het kader van het Mundial Festival dat 18 en 19 juni in Tilburg plaatsvindt. Voor meer 
informatie en tickets via de webshop zie www.festivalmundial.nl. 
 
Spinifex Indian Spin[FX] komt tot stand met steun van het Fonds Podiumkunsten en is een project vanuit Stichting 
Karnatic Lab. Zie www.spinifexmusic.nl voor meer informatie over de muzikale projecten van Spinifex.	  
 
Niet voor publicatie: Voor persinformatie kunt u contact opnemen met  
Marjolein van Ruiten: info@spinifexmusic.nl |  M: 06 20062844. Rechtenvrije, hoge-resolutie persfoto’s zijn op aanvraag 
beschikbaar. 


