Zaterdag 20 januari presenteert en signeert Ernst Jansz zijn nieuwe album 'De
Neerkant' op het podium van Concerto. Hij zal een aantal nummers live vertolken en
tekst en uitleg geven. We willen iedereen die hier bij wil zijn van harte uitnodigen
om langs te komen, het belooft een mooie middag te gaan worden. Aanvang van
het optreden is 16:00. De toegang is gratis maar wees op tijd voor een goede plek!
Facebook event | Website Concerto

Voorafgaand aan de theatertournee De Neerkant van 26 januari t/m 21 april 2018
presenteert Ernst Jansz zijn kroniek over de jaren zeventig vanaf het aanvankelijke
commune-leven met CCC Inc. op de boerderij in Neerkant tot en met de eerste
jaren van Doe Maar van 1978 tot 1980. De Neerkant is roman, biografie en
muziekgeschiedenis ineen. Interview Peter de Rijk.

De Neerkant is verschenen als CD, LP+CD en BOEK+CD
Bestel hier; ernst-jansz-de-neerkant

Over het album:
Grappig dat een plaats in Nederland waar je met een vergrootglas naar moet zoeken
zo belangrijk is geweest voor de Nederlandse popgeschiedenis. In de jaren ’60
vestigde in het brave dorpje Neerkant een Amsterdamse hippie commune waaruit
de folkgroep CCC Inc. voortkwam. Niet zozeer deze band maar de nazaat Doe Maar,

met Neerkantenaren Ernst Jansz en Joost Belinfante, zou de Nederlandse popmuziek
op zijn grondvesten doen schudden. Ernst Jansz is altijd in Neerkant blijven wonen
en eert nu haar geschiedenis en zijn hippie verleden met een boek, een cd en een
theatertournee. Hij heeft zijn memoires verklankt en vertolkt op indrukwekkend
prachtige wijze. Zijn hunkeringen naar het verleden zijn dwingend maar oprecht.
Met ‘op het allerlaatste uur zou ik er wat voor geven, als is het maar voor even,
weer te zitten bij het vuur, met mijn vrienden uit die tijd’, zomaar een zin uit Ik Was
Een Hippie, brengt hij de nostalgische hippietijd weer volop tot leven.

De Neerkant vinyl

De Neerkant cd-versie

LP+CD: 22,99

CD: 15,99

De Neerkant boek+cd
29,50

