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Programma 
 
Bert van den Brink orgel 
Bart van Lier trombone 

 
Ouverture (orgel) 
 

Polka dots and moonbeams - Jimmy van 
Heusen 
 
Stella by starlight - Victor Young 
 
Solo (trombone) 
 
Wondering why (orgel)  
 
East to west (trombone) 
 
The blues 
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Bert van den Brink 
Bert van den Brink behoort tot de meest veelzijdige toetsenisten van ons land en is veelvuldig te beluisteren als 
pianist, organist en accordeonist. Hij studeerde klassiek piano aan het Utrechts Conservatorium bij Herman Uhlhorn 
en rondde in 1982 zijn studie cum laude af. Daarna verschoof het accent naar de jazz en geïmproviseerde muziek en 
werd hij tevens docent piano lichte muziek aan Utrechts Conservatorium. In 2007 ontving Bert de VPRO/Boy Edgar 
Prijs. Hij maakte vele cd's. Uniek is de cd Blowing (2013) met jazz en pop op het orgel en voor het solo-album Jazz at 
the Pine Hill ontving hij een Edison-nominatie. Bert van den Brink speelde o.a. samen met Richard Bona, Toots 
Thielemans, Chet Baker, Nat Adderley, Eric Vloeimans, Louis van Dijk, Jules de Corte, Cor Bakker, Thomas Oliemans, 
Klaartje van Veldhoven en Fred Delfgaauw. Bert is ook actief als arrangeur/producent. Het Metropole Orkest, het 
Nederlands Blazers Ensemble, Paul de Leeuw, Denise Jannah en anderen spelen arrangementen en bewerkingen van 
hem. Een van de hoogtepunten is de bewerking van de opera Porgy & Bess uitgevoerd door de Houdini’s en Nieuw 
Sinfonietta Amsterdam. 
 
Bert van den Brink studied at the Conservatory of Utrecht with Herman Uhlhorn. In 1982 he was employed at the 
same conservatory to teach jazz piano. In 2007 Bert van den Brink did get the VPRO/Boy Edgar Award. He performed 
with musicians like Richard Bona, Toots Thielemans, Chet Baker, Nat Adderley, Eric Vloeimans, Louis van Dijk, Jules 
de Corte, Cor Bakker, Thomas Oliemans, Klaartje van Veldhoven en Fred Delfgaauw. Bert recorded several solo 
albums. One of those albums ‘Jazz at the Pine Hill’ got an Edison Nomination. 
Unique is the album ‘Blowing’ (2013) with Jazz & pop performed on church organ. As arranger/producer his works 
are played by the Metropole orchestra, the Dutch Wood winds Ensemble, Denise Jannah and others. One of the 
highlights is his arrangement of the opera Porgy & Bess performed by the Houdini's and new Sinfonietta Amsterdam. 
 
 

Bart van Lier 
Trombonist Bart van Lier begon in 1968 met zijn freelance werkzaamheden voor radio, televisie en de platenindustrie. 
Hij maakte deel uit van diverse orkesten en ensembles, waaronder het Varadansorkest, het Tony Nolte tv-orkest, de 
Slide Hampton 4-trombonegroep en de Ramblers. Lange tijd was hij eerste trombonist in het Metropole Orkest, 
waarmee hij vele cd opnamen maakte en speelde met gastsolisten zoals Al Jarreau, Zoot Sims en Toots Thielemans. 
Hij treedt op met jazzgroepen als Bart’s Bones, Nueva Manteca, Trio Bart van Lier en het Bart van Lier Ilja Reyngoud 
Quintet. Naast zijn uitvoerende werkzaamheden doceerde Bart van Lier aan de Folkwang Hochschule in Essen en 
aan de conservatoria van Den Haag en Hilversum. Hij is nu regelmatig gastdocent aan het Conservatorium van 
Amsterdam. Als solist is hij te beluisteren op de cd’s Akili, First Brass, Bart’s Bones, Twilight, Memories of the 
Future en Live at the Tor. Bart van Lier is de auteur van het in 1994 uitgekomen boek Coordination Training Program 
for Trombone Playing, dat in  vijf talen werd vertaald. Sinds 1994 is het trombonemodel 'Bart van Lier' verkrijgbaar, 
dat gebouwd wordt door de firma Kühnl & Hoyer. 
 
Trombonist Bart van Lier has been a member of various orchestras and ensembles, such as the Varadansorkest, the 
Tony Nolte TV Orchestra, The Slide Hampton 4 Trombone Group and the Ramblers. He has been a member of the 
Metropole Orchestra since 1992. He now performs with jazz groups such as Bart’s Bones, Nueva Manteca, Trio Bart 
van Lier and the Bart van Lier Ilja Reyngoud Quintet. In addition to his work as a performer he taught at the Folkwang 
Hochschule in Essen, Germany and at the conservatories of The Hague and Hilversum. Currently he is a guest 
teacher at the Conservatorium van Amsterdam. As soloist Bart van Lier can be heard on the cd’s Akili, First 
Brass, Bart’s Bones, Twilight, Memories of the Future and Live at the Tor. He is the author of the book ‘Coordination 
Training Program for Trombone Playing’, published in 1994, which has been translated into five languages. In 1994 the 
trombone model ‘Bart van Lier’ was launched, built by Kühnl & Hoyer. 
  
 
 
 


