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“Betoverend,
puur en

zielroerend”
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Zondag 18 november

Dominicuskerk Oog in Al
Händelstraat, Utrecht

Aanvang: 15.00 uur
Kaarten: € 10,-

vanaf 14.30 uur kaarten verkrijgbaar in de kerk

Jyoti Verhoeff is geboren met een visuele handicap. Zij 
leerde kijken door te luisteren en ontwikkelde hierbij een rijke 

gevoelswereld. Aangezien ze geen noot kon lezen, heeft ze 
zichzelf piano leren spelen. Zij kon zich hierdoor volledig vrij 

ontwikkelen en haar expressieve en intieme spel is dan ook vol 
van authenticiteit. Tel daarbij haar pure en zielroerende stem, 

waarmee Jyoti een intensiteit weet te creëren die de luisteraar 
meeneemt naar het bekende en het onbekende ...

www.jyotiverhoeff.nl
www.denieuwedominicus.nl

Jyoti: “Als we spelen verlaten 
we het zinkende schip 
van deze werkelijkheid en 
brengen de geluiden van de 
diepblauwe oceaan ons naar 
de stilte waar we niets meer 
zijn dan onszelf.”

Twee jaar geleden leerde Jyoti de begaafde, klassiek 
opgeleide Russische Maya Fridman kennen en de vlam sloeg 
in de muziekpan. Sinds hun ontmoeting begeleidt Maya haar 
passievol op cello en voegt met haar stem een bijzondere 
kleur toe die prachtig samensmelt met het geheel aan 
betoverende klanken.

Balancerend op de rand van het bekende, gaan zij samen hun 
eigen muzikale weg.

Maya: “Als we spelen opent de 
ruimte achter mijn ogen zich 

en ben ik niets anders dan een 
soldaat die de koninkrijken 

van de verbeelding verovert. 
Daar ontmoet ik Jyoti en de 
ruimte tussen ons is gevuld 

met vuur.”

Tijdens eerdere optredens (o.a. Concertgebouw, Melkweg, 
Theater Cool, Radio 5) hebben deze muzikanten reeds bewezen 
dat zij keer op keer de luisteraar met hun muziek weten te 
ontroeren, raken en verrijken. Het belooft 18 november dan 
ook een sprookjesachtig concert te worden, vol van passie 
en ontroering, licht en duisternis, natuur en magische 
momenten.

De debuut-EP “Phoenix” zal bij 
het concert verkrijgbaar zijn.

Singer/songwriter Jyoti Verhoeff (NL – piano, vocals) en Maya Fridman (RU – cello, vocals) 

touren door Nederland naar aanleiding van de release van hun debuut-EP in de Melkweg. 

Zondag 18 november laten zij hun betoverende muzikale klanken horen in de Dominicuskerk.


