Esther Steenbergen Trio
“met het ritme als leidraad weten ze het publiek te betoveren”
Luister

Gitariste Esther Steenbergen wilde het Latijns Amerikaanse repertoire met een ritmesectie
spelen en vroeg hiervoor bassist Eric Calmes en drummer Enrique Firpi. De samenwerking
beviel zo goed dat ze besloten een trio te vormen. Op concerten spelen ze bekend klassiek
repertoire en speciaal voor hen geschreven muziek. Ze komen het best tot hun recht in de
intimiteit van de concertzaal met een aandachtig publiek. Tot nu toe verschenen van hen
twee albums: Repertoire and New!
Esther Steenbergen
Gitariste Esther Steenbergen wordt alom erkend voor haar frisse benadering van het
klassieke repertoire. Ze werkt als soliste, in ensembles en als begeleider van zangers en
instrumentalisten. Ook neemt ze deel aan theaterproducties. Ze trad wereldwijd op, o.a. als
lid van het vermaarde Amsterdams Gitaartrio, en speelt met musici en podiumkunstenaars uit
tal van stijlen en disciplines. Ze initieert, produceert, speelt en schrijft. Daarnaast is ze
verantwoordelijk voor de gitaarserie in het Concertgebouw van Amsterdam.
Esther Steenbergen speelt vrijwel altijd op gitaren die gebouwd zijn door haar echtgenoot, de
gerenommeerde Amsterdamse gitaarbouwer Otto Vowinkel.

Eric Calmes
Componist, arrangeur en bassist Eric Calmes beweegt zich even gemakkelijk in de jazz,
fusion en wereldmuziek als op de raakvlakken met de klassieke muziek. Geboren en getogen
op Curaçao kwam hij op zijn twintigste naar Nederland om aan het conservatorium te
studeren. Zijn dynamiek, souplesse, aanpassingsvermogen gecombineerd met zijn gave om
de basis te leggen onder welke groep dan ook, maken hem al jaren tot een van de meest
gevraagde bassisten van Nederland.
Enrique Firpi
Enrique Firpi (Uruguay) had zijn eerste ‘gig’ op 14-jarige leeftijd en is sindsdien niet meer
gestopt met optreden. Zijn veelzijdigheid heeft hij naar eigen zeggen te danken aan de
praktijk in zijn geboorteland waar je alles moet kunnen spelen, wil je in de muziek kunnen
overleven. Hij woont sinds 1987 in Nederland en speelt over de hele wereld met talloze
artiesten.
Discografie
•
Repertoire, Esther Steenbergen Trio, Et’cetera ktc 1294
•
New!Repertoire, Esther Steenbergen Trio, Et’cetera ktc 1363

Critical Acclaim
‘vederlicht soms, buitengewoon virtuoos en vooral met een verbazingwekkende
vanzelfsprekendheid worden hier vijf preludes opgediend die bol staan van het muzikaal
vernuft…’ Tubantia
‘Alsof een zachte bries na een hete dag voor bijna zinnenstrelende verkoeling zorgt.
Steenbergen beschikt over het zeldzame vermogen om de luisteraar mee te voeren naar een
wereld waarvan zij alleen de sleutel heeft…’.Klassieke Zaken
‘Calmes en Firpi gaan letterlijk via hun instrumenten met elkaar in gesprek, wisselen licks uit
en bouwen zo een minuten durend coda op, dat op zichzelf, de entree al meer dan waard
was…’Jakarta Post
Jazz op zijn best..Bayerisches Volksblat
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Esther Steenbergen
Postbus 10137
1001 EC Amsterdam
020 624 98 18 / 06 50 26 16 32
ehs@esthersteenbergen.com
www.esthersteenbergen.com

video
•
•

https://www.youtube.com/watch?v=AL9aoecs7RE
https://www.youtube.com/watch?v=ri5Ws2LUUZQ

