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Zaal-en theaterprogramma 2019/2020  
Titel: Fuse Live 
 
Grenzeloze topformatie in eigen muzikale wereld. 
 
Fuse kwam voor het grote publiek in beeld als 
huisband van het tv-programma Podium 
Witteman, maar minder bekend is de route die 
Fuse sinds hun oprichting in 2012 heeft afgelegd: 
honderden optredens, van nachtclubs en serene 
kerken, tot festivalweides en concertgebouwen. 
De uren op het podium, onder de televisielampen 
en experimenterend in hun repetitiehok zitten 
inmiddels in het DNA van Fuse gesleten.  
Het maakt de groep virtuoos en aanstekelijk op 
elkaar ingespeeld. In hun optredens neemt Fuse 
het publiek in no-time mee in hun bijzondere 
muzikale wereld waarvan je achteraf pas weet dat 
je er behoefte aan had. Het vonkt, het prikkelt en 
het schuurt bij de 6 vrienden met hun unieke 
eigen geluid.  
 
Links: 
www.fusemusic.nl 
YouTube | Instagram | Twitter

Fuse: Adriaan Breunis, Mascha van Nieuwkerk, Daniel van Dalen, Julia 
Philippens, Tobias Nijboer, Emma van der Schalie

http://www.fusemusic.nl
http://youtube.com/fuseNL
https://www.instagram.com/fuse_ensemble_amsterdam/
https://twitter.com/fuseinfo
http://www.fusemusic.nl
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Over Fuse Live (niet voor publicatie) :  
In hun bezetting van strijkkwartet, contrabas en percussie 
speelt Fuse eigen interpretaties van muziek van onder meer 
Simeon Ten Holt, Maurice Ravel, Thelonius Monk, J.S. Bach, 
Béla Bartók, Nils Frahm en Chick Corea. Een frisse blik op 
de concertpraktijk en eigenwijze muzikale aanpak maakt 
Fuse een energieke live-act waarbij ontspannen vermaak en 
muzikale diepgang elkaar moeiteloos afwisselen.   
Een concert van Fuse bevat zo de klasse van kamermuziek, 
de energie van volksmuziek, de onvoorspelbaarheid van jazz 
en de intimiteit van minimal music. De groep weet zich 
moeiteloos aan te passen aan de sfeer en setting van het 
podium dat ze betreden en vertellen persoonlijke verhalen en 
anekdotes over de muziek die ze spelen.  

Voor Fuse is het podium ook altijd een plek geweest voor 
ontwikkeling en experiment, dus vrijwel ieder concert is 
anders, met ruimte voor improvisaties, nieuwe muziek en 
wisselende verhalen.  
 
—
In december 2018 verschijnt een nieuw album van Fuse. 
Debuutalbum “Studio” werd in 2017 genomineerd voor de 
Edison Klassiek publieksprijs. Fuse speelde tussen 
2012-2018 ruim 500 concerten waaronder uitverkochte 
shows in het Concertgebouw, De Kleine Komedie, 
Muziekgebouw Eindhoven en op SAIL, De 
Wereldhavendagen, De Uitmarkt, het Grachtenfestival, 
Wonderfeel, Oranjewoudfestival, Festival Reuring e.a. 



Productie Fuse Live  
Travel party: 7 of 8. Zes op het podium, 1 tourmanager en 
(optioneel) 1 Foh technicus.  
Techniek: Voor akoestisch geschikte zalen tot ongeveer 150 
personen is onversterkt mogelijk. Technische rider op 
aanvraag.  
 
Pricing:  
Advies bruto kaartprijs 18-24 euro  
Neem ajb contact op voor details 
 
Contact: 
Xander Tempelaar. Tel: 06-42140910 info@fusemusic.nl 
www.fusemusic.nl 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