JURA | VRIJHEID...
De Jura. Een ruig, sierlijk en mystiek berggebied, gelegen aan weerszijden van de Franse en Zwitserse grens.
Op die grens bevindt zich Le Mont d’Or. Een plek met
een bijna vergeten tragedie. Door letterlijk over de rand
van de klif de diepte in te kijken kun je een herdenkingsplaat zien hangen, ter herinnering aan een vijftienjarig
meisje die deel uitmaakte van het Franse verzet tijdens
de tweede wereldoorlog.
Ze werd verraden. Om te voorkomen dat zij in de handen
van de bezetter zou vallen sprong zij haar laatste seconden in vrijheid naar beneden. Met deze daad schonk zij
vele mensen een kans op vrijheid...
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Wij herdenken haar ieder optreden met ‘Rosie’. Een lied
over vrijheid, zelf gekozen eenzaamheid, vooroordelen
en hardnekkig verzet tegen onrecht en overheersing.

THEATERPROGRAMMA

‘Deze muziek is puur, hartverscheurend en beter dan de fles...’ | Nederlands Dagblad

JURA | RUBEN HOEKE en JAN BLAAUW
Gitarist Ruben Hoeke en zanger/ tekstschrijver Jan Blaauw ontmoeten elkaar in 2002. Ze blijken elkaar
naadloos aan te voelen in hun ambitie samen muziek te componeren. JURA ontstaat aan de keukentafel van Ruben, met een gitaar en vel papier binnen handbereik. De muzikale vonk levert in 2003 de
cd ‘Freedom Road’ op en een aantal bijzondere optredens. Daarna gaan beide heren hun eigen weg.
Tot eind 2013. Een spontane uitnodiging om het JURA-materiaal nog éénmaal live ten gehore te brengen resulteert in een hernieuwde, frisse samenwerking. Elf jaar later blijken de ‘oude’ nummers nog
steeds actueel. De drang van het opnieuw uitvinden en creëren is bij beiden nog steeds ruimschoots
aanwezig. In 2015 verschijnt van JURA het album ‘River Songs’. De heren zijn back on track.

JURA (tevens een anagram van de eerste twee letters van hun voornamen), maakt liedjes over de goede en
slechte dingen van het leven. Over onmacht. Vrijheid. Die nooit-te-bereiken horizon. Elk lied wordt gebracht
op een unieke, scherpe manier. Folk, Blues, Americana, Rock, Country zijn de stijlen waarbinnen JURA een
eigen pad uitstippelt en dynamisch laat samensmelten tot één geheel. De muziek van JURA is meer dan de
som der delen en voert je als luisteraar door het landschap van het bestaan.
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De songs worden tijdens de optredens toegelicht. Hoe zijn ze ontstaan? Welke gebeurtenissen liggen er aan
het verhaal ten grondslag? De songs zijn tastbaar, de uitvoering spontaan en ongepolijst. De dynamiek tussen gitaar en zang ontstijgt het ‘singer-songwriter’ gevoel. De muziek prikkelt, provoceert en maakt gevoelens los. Vanaf de eerste noot grijpt JURA de luisteraar bij de keel.
Ruben Hoeke, een van Nederlands meest gerespecteerde Rock en Blues gitaristen, werd meerdere malen
onderscheiden voor zijn spel. Hij heeft gespeeld en getourd met Thé Lau, Roberto Jacketti & The Scooters,
speelde in sessieverbanden alle mogelijke stijlen en heeft zijn eigen Ruben Hoeke Band. In JURA laat hij zich
van een geheel andere kant horen en legt hij de verrassende akoestische basis voor de songs.
Jan Blaauw, ruim drie decennia blues- en rockzanger en schrijver, weet met zijn teksten én zang te ontroeren.
Zijn overtuigende stem, in combinatie met het gitaarspel van Ruben, geeft elke song een indringende sfeer.
‘Puur en ongepolijst duelleren de twee met stem en gitaar en inspireren elkaar tot werkelijk fabelachtige muziek’ | Blues Magazine

‘Every track on River Songs is an unexpected and original journey...’ | Neal Vaughan (A)

De lancering van het album ‘River Songs’ heeft (inter)nationaal lovende recensies opgeleverd met als resultaat tientallen optredens en diverse (nationale)
radio-optredens.
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Het akoestische album, opgenomen op 432 Hz, laat JURA horen op de meest
eerlijke manier. In de natuurlijke ‘toonhoogte’ van het universum. Precies aansluitend bij de rauwe, eerlijke emoties en de dynamische muziek van JURA.

JURA | THEATER CONTACT

‘Sterke combinatie en een fijn, rauw en eerlijk album...’ | Written in Music

JURA biedt een volledig selfsupporting muziek-/ theaterprogramma. Tijdsduur ca. 2x 60 minuten
met een pauze.

info@mzm-productions.com
+31 (0)6 224 99 588
+31 (0)6 542 90 521

JURA website
JURA Facebook

www.juramusic.nl
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