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Lilian Vieira

pianist en arrangeur voor de populaire Antilliaanse zangeres Izaline Calister 

en de latin-jazz formatie Bye-Ya!. In 2004 ontving Randal de prestigieuze 

Edison Jazz Award voor zijn cd Evolushon, waarop hij samenwerkte 

met internationaal bekende gastsolisten. naast zijn eigen jazzformatie 

leidt Randal de 16-mans formatie Tumbábo. Randal streeft ernaar om de 

Antilliaanse muziek op de kaart te zetten. 

Samba meets  Tumba
vóórdat deze toelichting werd gedrukt, stond nog niet vast welke stukken 

ze vanavond gaan spelen. De kans is groot dat er bekende samba’s, maar 

ook Antilliaanse werken te horen zullen zijn. De Antilliaanse muziek, zoals 

de tumba heeft vaak dezelfde nostalgische saudade sfeer als de samba 

en bossa nova en het Papiamento kan gemakkelijk vervangen worden 

door het Portugees. Zowel de tumba als de samba hebben allebei als 

carnavalsmuziek een lekker opzwepend ritme. hier is muziek geërfd van de 

slaven uit Afrika gemixt met Europese invloeden. Aangezien de Cubaanse 

muziek heel populair was in de Antillen, is de tumba meer beïnvloed door 

de Cubaanse son en rumba.

Eén ding is zeker: de ritmische zang van lilian vieira staat op gelijke voet 

met het magnifieke spel van Randal Corsen. Zo met z’n tweeën lijkt op het 

oog misschien wat kaal, maar is wel héél overzichtelijk. u kunt goed in de 

gaten houden hoe ze muzikaal op elkaar reageren. Randal en lilian zullen 

de composities loslaten om ruimte te kunnen scheppen voor improvisatie. 

Ze gaan het muzikale avontuur niet uit de weg, daarom belooft het een 

spannende avond te worden. lilian vieira zal de stukken inleiden.

Char l ie  Crooi jmans

Summary
Braz i l  meets  Curaçao,  samba meets  tumba
Randal Corsen and lilian vieira have worked together prior to this evening’s 

concerts. In 2004 they teamed up twice, in utrecht and in Amsterdam. 

The Brazilian singer lilian vieira, the voice of samba soul, has lived in the 

netherlands since 1989 and has made a name for herself with the hip 

brasilectro band Zuco 103. Randal Corsen, born in Curaçao, first studied 

classical music, and once in the netherlands took up latin jazz. Following 

his conservatory studies he emerged as a formidable pianist and arranger. 

his album Evolushon (jazz with a latin tint) won him an Edison Jazz 

Award in 2004. In 2006 he recorded a CD tribute, CoRsEn PlAYs CoRsEn, 

to his distant ancestor Joseph sickman Corsen, the late-nineteenth-century 

Antillean poet and composer of waltzes, mazurkas and polkas. And last 

year he presented ARmonIA, a fusion of jazz and local Antillean music. he is 

musical leader of the trio Cross Currents and the latin jazz group Bye-Ya!.

This evening the duo will perform a combination of sambas and Antillean 

numbers. Randal and lilian’s loose approach to the compositions allows 

them plenty of room for improvisation. Antillean music often has the 

same nostalgic saudade atmosphere as the samba and bossa nova, and 

Papiamento (the native language of the Antilles) and Portuguese are almost 

interchangeable.

Trans lat ion  Jonathan Reeder

Het  programma wordt  door  de  music i  bekendgemaakt .

Halverwege het  programma is  er  een kor te  pauze  om 

een n ieuw drankje  te  halen aan de  bar.  Na af loop van 

het  concer t  i s  het  Robeco Zomercafé  in  de  Entreehal 

geopend.

Lilian Vieira zang

Randal Corsen piano/keyboards

Toel i cht ing
Braz i l  meets  Curaçao,  samba meets  tumba
het is niet de eerste keer dat er een ontmoeting plaatsvindt tussen de 

ambassadeur van Curaçao, Randal Corsen en de vertegenwoordigster van 

de samba soul, lilian vieira. Al in februari 2004 werkten ze samen in het 

kader van ‘Wereldwijven’ in utrecht en in november speelden zij in het 

oude Bimhuis ter ere van de nieuwe behuizing. vanavond staan ze weer 

met zijn tweeën op het podium. voor wie nog niet bekend is met het reilen 

en zeilen van deze muzikanten, volgen hier twee korte biografieën.

L i l ian  V ie i ra  -  Samba Soul 
lilian vieira, geboren in Teresópolis, Rio de Janeiro, vertrekt in 1989 om 

amoureuze redenen naar nederland, waar ze in de jaren negentig aan het 

Conservatorium van Rotterdam een zangopleiding gaat volgen. Ze begint 

zich in ons koude kikkerlandje steeds meer te verdiepen in de Braziliaanse 

muziekcultuur. na haar studie speelt ze samen met muzikanten die zich 

oriënteren op latin-jazz, samba en pop, zoals de groep Bacán en latin 

Power. In 1999 neemt ze een nummer op met de hippe Jazz formatie 

sfeQ met drummer stefan Kruger en toetsenist stefan schmid. De drie 

muzikanten hebben een totaal verschillende achtergrond, maar omdat 

de samenwerking nieuwe perspectieven biedt, besluiten ze de groep Zuco 

103 op te richten. Zuco 103 staat garant voor een opwindende brasilectro-

sound en heeft inmiddels zeven albums op haar zijn staan. naast Zuco 103 

is lilian vieira actief in allerlei projecten en samenwerkingsverbanden. 

Zo heeft ze bijvoorbeeld getoerd met Izaline Calister en de Cubop City Big 

Band. verder heeft lilian dit jaar succes geboekt op een groot aantal podia 

in het land met de gedenkwaardige concertreeks Samba Soul. hierin grijpt 

ze terug naar de muzikale roots in de Afro-Braziliaanse stroming uit de jaren 

1970, de tijd van het tropicalismo, een muzikale en maatschappij-kritische 

beweging waar bekende artiesten als Gilberto Gil en Caetano veloso deel 

van uitmaakten.

Randal  Corsen -  Tumbábo 
Randal Corsen, geboren op Curaçao, komt uit een familie die een 

prominente rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van de Antilliaanse 

muziek en literatuur. De gerenommeerde dichter, componist, pianist 

Joseph sickman Corsen (1853-1911) en betovergrootvader van Randal, 

heeft hoogstaande poëzie geschreven in het Papiaments, wat in die tijd 

nog niet comme il faut was. op zijn cd CoRsEn PlAYEs  CoRsEn speelt 

Randal klassieke composities van Joseph sickman Corsen, wat een grote 

uitdaging is voor een jazzpianist. Alhoewel, Randal volgde vanaf zijn 9e 

jaar pianolessen, studeerde in die tijd met name klassieke en Antilliaanse 

muziek en was ook al gewend om solo-recitals uit te voeren. vóór zijn 18e 

verjaardag vertrok hij naar nederland om bouwkunde te gaan studeren aan 

de Technische universiteit Eindhoven. Gelukkig keerde hij weer terug naar 

de muziek en besluit hij te gaan studeren aan het Fontys Conservatorium 

in Tilburg, waar hij werd ingewijd in de wereld van de latin-jazz en salsa. In 

1997 studeerde hij cum laude af. Tijdens zijn studie richtte hij het trio Cross 

Currents op, waarmee hij in 1997 het Jazzconcours in Breda won en twee 

albums opnam. In de voorbije jaren profileerde Randal zich met name als 

Jong ta lent
naast de groten der aarde bieden de Robeco zomerconcerten ook een 

plaats aan jong talent. Zo kunt u tijdens het jazzcafé op 29 augustus in de 

Koorzaal luisteren naar pianist michal vaňouček, winnaar van de Deloitte 

Jazz Award 2008. De jury noemde hem ‘een virtuoos, sprankelend en 

buitengewoon vaardig pianist met een degelijke klassieke ondergrond. 

hij verwerkt slowaakse motieven op een interessante manier in zijn eigen 

repertoire.’ 

Kaarten zijn te koop aan de kassa (open van 10.00-19.00 uur), via de 

website www.robecozomerconcerten.nl of telefonisch via de Robeco 

Zomerconcertlijn: 0900-8012 (tussen 10.00 en 17.00 uur).

Suzanne Dorrestein

Randal Corsen


