UITNODIGING
Peter Bruyn sluit zijn succesvolle ‘Velvet-tour’ af bij Athenaeum Haarlem op
zaterdag 30 december 2017
Vijftig jaar geleden verscheen het debuutalbum van The Velvet Underground.
‘The Velvet Underground & Nico’ werd vrijwel compleet genegeerd, maar zou
één van de meest invloedrijke platen uit de rockgeschiedenis worden. Ter
afsluiting van het ‘Velvet Undergroundjaar’ en van zijn eigen boektour zal Peter
Bruyn op zaterdag 30 december bij Athenaeum Boekhandel Haarlem nog één
keer vertellen over dat bijzondere moment in 1967.
Peter Bruyn is muziekjournalist voor onder meer Haarlems Dagblad, Het Parool,
Lust for Life Magazine, Gonzo (circus) en Frnkfrt. Hij schreef boeken over de
muziekgeschiedenis van Haarlem en het Patronaat en publiceerde in februari
bij In de Knipscheer De plaat die rock volwassen maakte over ‘The Velvet
Underground & Nico’.

In ‘De plaat…’ vertelt Peter Bruyn het verhaal van het legendarische album,
over de mislukking en miskenning die de kiem werden van het uiteindelijke
succes. Bruyn beschrijft de voorgeschiedenis van de plaat, het culturele klimaat
in het New York van de vroege jaren zestig, hoe de hoofdrolspelers – Lou Reed,
John Cale, Andy Warhol en ‘chanteuse’ Nico - bij elkaar kwamen, en hoe bij het
verschijnen van de LP werkelijk alles mis ging dat mis kon gaan. Pas vijf jaar
later werd The Velvet Underground & Nico ‘herontdekt’ en kon de
legendevorming beginnen.
De lof voor De plaat die rock volwassen maakte liet veel minder lang op zich
wachten: het boek werd in maart in het Patronaat gepresenteerd, enthousiast
ontvangen en is inmiddels herdrukt. Een groep vooraanstaande Nederlandse
rockmuzikanten, onder wie Henk Koorn, Carol van Dyk en The Tambles,
speelden het ‘bananenalbum’ dit jaar integraal in een tiental rockzalen. Bruyn
verzorgde bij vrijwel alle concerten een inleiding. Zie ook:
www.50jaarvelvetunderground.nl .
Ter afsluiting van de tournee komt Peter Bruyn op zaterdag 30 december naar
Athenaeum Haarlem. Zonder ‘liveband’ ditmaal, maar met bijzondere foto’s en
clips. Zijn optreden start om 16.30 uur, inloop vanaf 16.00 uur. Wij, Athenaeum
Boekhandel Haarlem, uitgeverij In de Knipscheer en Peter Bruyn, nodigen u van
harte uit om langs te komen! Toegang is gratis, maar aanmelden wordt op prijs
gesteld. Mailt u even naar haarlem@athenaeum.nl of meldt u zich aan de
kassa in de boekhandel, Gedempte Oude Gracht 70. Na afloop van het
programma is de bar geopend.
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