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RECONNECTION    

Pianist en componist Daniel Verstappen lanceerde op 25 september zijn nieuwe 
album ‘Reconnection’ in het Belgische cultuurhuis C-mine te Genk. Op het album 
staat de piano centraal, in dialoog met orkest, koor, zang en elektronica. Daniel 
Verstappen: “Ik ben ontzettend blij dat ik dit heb mogen realiseren, en dat in tijden 
van corona. Harten raken en mensen inspireren blijft mijn doel. Deze Reconnection 
tour is voor mij het begin van een nieuw tijdperk. We leven in een nieuwe wereld 
waar we terug op zoek moeten gaan naar onszelf, maar ook de connectie met elkaar 
en waar we de verbinding met elkaar moeten blijven zoeken.” 
Daniel Verstappen ontpopte zich na zijn studie aan het Lemmensinsituut in Leuven 
als een veelzijdig musicus en performer, hij geniet een grote bekendheid en was 
samen te horen met o.a. Andrea Bocelli en Ennio Morricone en ook tijdens The Night 
Of The Proms. 

Het visuele speelt een grote rol in zijn optredens, als ook in zijn videoclips welke 
op YouTube te bekijken zijn. Het album is online en fysiek verkrijgbaar en ook zijn 
songbook is binnenkort beschikbaar. 

www.danielverstappen.com/album-tour

MUSIC CHINA 
   
Deze muziekbeurs in Shanghai verwelkomde van 28 tot 31 
oktober j.l. 1.106 exposanten uit 15 landen en 81.761 bezoekers. 
Vanwege Corona konden velen dit jaar niet naar China reizen, 
daarentegen werd het Online-Platform 1.620.000 maal bezocht.
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WINTERAVONDEN
   
Het kamermuziekfestival Winteravonden aan de Amstel heeft dit 
jaar één festivalconcert voorzien op dinsdag 15 december. Een 
dubbelconcert van twee Russische pianisten Olga Paschchenko en 
Alexei Volodin op twee piano’s. Beide pianisten zijn leerling van de 
befaamde muziekdocente Tatjana Zelikman. Bij het ter perse gaan 
van deze editie was nog niet duidelijk of het concert kan doorgaan, 
raadpleegt u de website: winteravondenaandeamstel.nl
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Alexei Volodin


