
  

 

Concertinformatie 
Datum: 18 oktober 2020 

Tijd: 14:00 en 16:00 uur 

Uitvoerende: Bert van den Brink 
  

 

 

Musicus: 
 BERT VAN DEN BRINK   piano 

 
 

Programma: 

   Bert’s Bytes 
 

Richard Rodgers 
§ I didn't know what time it was 

 
Brad Mehldau 

§ Unrequited 
 

Bert van den Brink 
§ Improvisatie op de kwart 

 
Jerome Kern 

§ All the things you are 
 

Brian Wilson 
§ God only knows 

 
Sweelinck 

§ Mein junges Leben hat ein End 
 

Bert van den Brink 
§ Leaving 

 
 
 
 
 



Programmabeschrijving 

Na 13 jaar Bert's Bytes op het internet komt pianist Bert van den Brink met al zijn bytes naar u 
toe. Een Bert's bytes concert kan plaatsvinden in uw eigen huiskamer maar ook in een theater 
of concertzaal. Het repertoire bestaat uit: 
eigen composities, improvisaties en bekender repertoire uit jazz, pop en aanverwante genres. 
Het moment waarop maar vooral voor wie het concert gegeven wordt zal in belangrijke mate 
de repertoirekeuze bepalen. 
"dat is het echte Bytes-gevoel; muziek creëren op het moment zelf. Ieder concert zal daardoor 
een uniek concert zijn.  
 
 

 
 

 

De musicus Bert van den Brink 

Pianist Bert van den Brink is een veelzijdig musicus met een grote staat van dienst. Hij is klassiek 
geschoold en is autodidact op het gebied van de jazz. Sinds 1982 doceert hij jazz piano aan het 
Utrechts conservatorium. 
Bert van den Brink is tevens actief als arrangeur en producent Voor het Metropole Orkest, het 
Nederlands Blazers Ensemble, Paul de Leeuw, Denise Jannah en vele anderen schrijft hij arran-
gementen en bewerkingen. Een van de hoogtepunten is de bewerking van de opera Porgy and 
Bess, van de Amerikaanse componist George Gershwin, uitgevoerd door de Houdini's en Nieuw 
Sinfonietta Amsterdam.  
In 2007 kreeg hij de VPRO/BOY EDGAR-prijs en in 2009 kwam er een documentaire met de titel: 
"mijn piano is een spiegel". 
Uit de indrukwekkende lijst van artiesten waarmee Bert van den Brink het podium deelde en 
deelt noemen we: Thomas Oliemans, Miranda van Kralingen, Toots Thielemans, Chet Baker, Cor 
Bakker, John Engels en Louis van Dijk.  


