
 

 

 

 

Klatwerk3 gaat de ruimte in! 

 

In de aanloop naar het 15-jarige jubileumjaar (2022) van 

Klatwerk3 zoekt het pianotrio nu nog hogerop voor de 

opnames van hun zesde CD: Space Age Suite. 

 

Klatwerk3 heeft een vaste plek verworven in de Nederlandse 

jazzscene. De drie bandleden Boelo Klat (piano), Jan Ruerd 

Oosterhaven (bas) en Ancel klooster (drums) hebben zich 

toegelegd op 'The art of the trio'. De Nederlandse jazzpers 

schrijft dat Klatwerk3 een hecht en uniek trio is dat een 

'internationaal topniveau' heeft bereikt. De muziek van 

Klatwerk3 wordt omschreven als melodisch, sprankelend, 

transparant en verfijnd. 

 

De muziek van componist Boelo Klat beschrijft het leven vol 

verwachtingen, soms teleurstellingen, dat altijd bol staat van 

verrassingen. Zo is er sprake van een voortdurende zoek-

tocht naar de eigen identiteit en die van anderen (de CD’s 

‘Who are you’ & ‘Eyeopener’). De composities leveren  

meeslepend filmische en poëtische avonturen op waarin je 

als luisteraar kan verdwalen (CD ‘Lost in Berlin’). De muziek 

van Klatwerk3 ontroert en verbaast door de steeds weer 

onverwachte wendingen in de muzikale verhalen.  

De nieuwe CD ‘Space Age Suite’ is geïnspireerd door films 

over het heelal zoals A Space Odyssey, Star Trek en 

Interstellar. Ook de steeds dichterbij komende waarheid 

over het heelal vormt een inspiratie. Niet alleen de ruimte 

tussen de noten, maar ook de melancholisch makende 

leegte van het heelal worden verkend, evenals de 

onvoorstelbare grootte van het universum. Dat leidt tot 

soms vervreemdende, abstracte composities waarin 

Klatwerk3 het domein betreedt van de ruimtelijke ordening. 

Het wordt een interstellair avontuur in de onmetelijke 

ruimte, waarbij het gebruik van soundscapes het gevoel van 

tijdreizen extra versterkt. 

 

Ga je mee op reis? In dit (corona)tijdperk van de culturele 

verschraling duikt Klatwerk3 niet in een zwart gat, maar wil 

graag investeren in nieuwe klinkende muziek. Dat ging 

voorheen altijd in een goede samenwerking met de muziek-

vrienden van Klatwerk3 die mee bijdragen in de totstand-

koming van CD's. Juist nu zouden we het erg op prijs stellen 

als je wilt meehelpen om de opnames (begin 2021) voor het 

nieuwe album ‘Spage Age Suite’ te realiseren. Doe je mee en 

maak de lancering van ons nieuwe CD mogelijk! 
 

 

Je kunt ons steunen door een keuze te maken uit de volgende mogelijkheden: 
 

A. Ontvang de CD bij voorintekening à €25,- 

B. Ontvang een gesigneerd exemplaar van de CD à €50,- 

C. Bijwonen repetitie Klatwerk3 (corona-proof) à €100,- 

D. Bedrijfslogo geplaatst in het CD-boekje/inlay van de CD, plus het bedrijfslogo 

  een jaar lang geplaatst op de website www.boeloklat.nl à €250,- excl. BTW. 

E.  Een Klatwerk3-optreden of solo-optreden van Boelo inhuren. Offerte op aanvraag. 

F.  Kan meerdere CD’s (vanaf 10 CD’s) ontvangen voor gereduceerde prijs, op aanvraag.             

 

Je kunt aangeven via email info@boeloklat.nl welke keuze je maakt. Je kunt uiteraard 

ook mailen als je vragen hebt of meer informatie wilt. 

 

Wij sturen je een factuur, en na de lancering ontvang je de CD of CD’s. 

Alvast bedankt voor jouw steun!      Internet: www.klatwerk3.nl  /  Twitter: @klatwerk3 

mailto:info@boeloklat.nl

