
Vrijdagavond 14 november 2014 
Trekzakavond in café Brakeboer te Medemblik 

 
 
 
De Trekzakvereniging West-Friesland organiseert weer een avond 
waarbij de trekharmonica centraal staat. 
Ook deze keer twee zeer goede spelers en een speelgroep: 
 
Tony Hall, uit Engeland 
 
Bij velen bekend als onregelmatige vaste gast in Medemblik. 
Gezien zijn gevorderde leeftijd uniek dat hij weer naar Nederland komt. 
Tony begon op jonge leeftijd met spelen op een trekzak die hij van een oom kreeg. 
Als autodidact ontwikkelde hij, naast zijn gave als cartoonist, met het instrument een 
bijzonder geluid.   
De aparte stijl van spelen, de zangkwaliteiten, de unieke techniek en de bijzonder oude 
instrumenten, het zijn de zeer karakteristieke kenmerken van Tony. 

 
Simone Bottasso, uit Italië 
 
Simone Bottasso begon op 8 jarige leeftijd op de accordeon met studie van de 
Occitaanse en Franse traditionele muziek. Hij studeerde bij Riccardo Tesi, Norbert 
Pignol, Marc Perrone en Silvio Peron. In 2013 verhuist Simone naar Rotterdam voor 
een studie composition met Paul Van Brugge bij CODARTS.  
Simone werkt samen als muzikant en composer in verschillende projecten zoals 
"Duo Bottasso", Abnoba, Triotonico, Folk Messengers en Stygiens. Hij heeft gespeeld 
op verschillende  festivals met jazz, klassieke en wereld muziek, o.a. Arts de Monte-
Carlo, Torino Settembre Musica, Folkest, the Festival Interceltique de Lorient, Trad It 
Festival (Netherlands) en Sidmouth Folk Festival (UK) 
Inmiddels zijn er 7 cd’s met Abnoba, Duo Bottasso, Tradalp, Folk Messengers en het 
Suriscot Trio.  In 2012 and 2013 werd Simone uitgenodigd door Riccardo Tesi om het 
Orchestra of the festival Sentieri Acustici of Pistoia te dirigeren, die zijn eigen 
composities speelde; composities geïnspireerd op de traditionele liederen uit 
Toscane.  Simone is, samen met zijn broer Nicolò and Pietro Numico, artistic director 
van "Folkestra&Folkoro", een folk orkest uit Turijn.  
 

The Crask Inn, all the way from Enkhuizen 
 
En dan niet in de laatste plaats de groep The Crask Inn.  Deze groep bestaat uit vijf 
personen.  De instrumenten die gebruikt worden zijn o.a. trekzak, viool, gitaar, 
contrabas en banjo. 
Ze spelen een mix van Schotse, Engelse, Ierse en Scandinavische muziek. 
 

De verschillende stijlen beloven weer een prachtige avond.  
  
Aanvang 20.00 uur, einde ca 22.30 uur, daarna open podium.  
Zoals bij ons gebruikelijk vrij entree. 
Adres: Café Brakeboer, Oosterhaven 30, 1671 AB  Medemblik 
Voor eventuele informatie: diatoblik@live.nl 


