
Voor het eerst in België:

JU PERCUSSION GROUP
Een unieke aanpak

JuPercussion Group ontstond in 1986 in Taiwan en veroverde sindsdien de podia vande wereld.

Als motto hebben ze “Moving On” wat je zou kunnen vertalen als“verder gaan” omdat het

verwijst naar hun unieke aanpak om het traditionele en hetmoderne te combineren en

tegelijkertijd op die manier naar een evenwicht tezoeken tussen Oost en West. De groep speelde

al in 28 verschillende landen enal meer dan 130.000 percussionisten volgden de unieke

opleiding van deorganisatie, opgericht in 1992. Ju Percussion Group creëerde zelf niet meerdan

200 verschillende muziekstukken in opdracht. De groei van de groep geeft ook deontwikkeling

van hedendaagse percussie weer, die zich momenteel in Taiwanafspeelt.

 

Een ongekende populariteit



Toende groep in 1986 werd opgericht was dit genre percussie zo goed als vergeten inTaiwan.

Dankzij de activiteiten van de groep kent het nu een ongekende groei enpopulariteit. Ju

Percussion verlaat vaak het theater en treedt op in openluchtop grote concerten op toeristische

trekpleisters en in historische gebouwen. Degroep is niet bang van cross-over projecten. Zo

ontstond ook een versie van“Mulan” die ze realiseerden samen met de Opera van Peking en die

hun visiehelemaal tot uiting bracht: “Gebaseerd in Taiwan, maar inwoner van de Wereld.”

 

The joy of music making

De groep werkt ook regelmatig samen metregisseur Wang Chi-Mei voor de creatie van unieke

voorstellingen die percussie,theater en poëzie combineren en die maatschappijkritiek niet

schuwen. De meestrecente samenwerking met Chi-Mei – “The Joy of Music Making” – vertelt het

verhaal van traditionele Taiwanese muziekinstrumenten aan de hand van ballades,verhalen en

meesterwerken van Thaise componisten die een nieuw arrangementkregen voor percussie.

 

Artistieke wereldtop

Ju Percussion Group is dit najaar voor heteerst te gast in Brussel. Eerder brachten ze hun

voorstelling onder meer inParijs, Budapest, Moskou, Washington en Wenen. Als cultureel

ambassadeur tradenze op in verschillende delen van China. Ju Percussion is "Taiwan Brand

Performing Arts Group" sinds 2013.De unieke professionele voorstellingen brachten de groep tot

aan de top van deinternationale artistieke wereld en ze laten het geluid van Taiwan weerklinken

over de hele wereld.

 

Praktische informatie

Ju Percussion Group

28 september 2016

Paleis voor Schone Kunsten Brussel

 

Tickets : € 53 - €42,50 - € 29,50

Reservatie : www.bozar.be

http://www.bozar.be/
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MB Presents is a Belgian Company that specializes in the promotion of Live Entertainment.
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