Persbericht
..terwijl ik wachtte
Stefka brengt Nederlandstalig debuut-album uit op
poëzie van Joke van Leeuwen
Vooraankondiging releasedatum: 2 november 2013
Singer-songwriter Stefka presenteert dit najaar haar
nieuwe album ‘..terwijl ik wachtte’. Zij heeft de muziek
geschreven bij gedichten uit verschillende bundels van
Joke van Leeuwen. Het album is geproduceerd door
Reyn Ouwehand (producer van o.a. het album ‘Durf jij?’
van Ellen ten Damme).
Stefka zingt over nieuw zijn in een stad, over wachten,
over mensen die niet kennis kwamen maken. De
thematiek, de (soms absurdistische) humor, en de focus
op taal in het werk van Joke van Leeuwen geven Stefka
veel inspiratie voor het schrijven en vertolken van haar
muziek. De lichtvoetigheid en harmonieuze klankwereld
die zij creëert contrasteren daarbij met de wrange
ondertoon van de teksten.
Over Stefka
Stefka (artiestennaam van Stephanie Ruijsenaars)
studeerde zang en piano aan het conservatorium van
Maastricht en Theaterwetenschappen en Spaans aan de
universiteit van Amsterdam en Madrid.
Als singer-songwriter begon zij met Spaanstalige muziek, die zij componeerde bij gedichten van Lorca, Pablo
Neruda en Alfonsina Storni, en bij eigen teksten. Zij heeft
deze muziek samengebracht op de albums ‘Del recuerdo
de amor’ (2005) en ‘Del Llanto’ (2008). Daarna pas
ontdekt Stefka het zingen in de eigen taal, en schrijft zij
ook muziek bij Nederlandse teksten. De geboorte van
haar zoon brengt haar terug bij een schrijfster uit haar
eigen kindertijd: Joke van Leeuwen, waarmee alles op
zijn plek valt.
Stefka werkt samen met musici uit alle windstreken en
treedt regelmatig op in diverse theaters. Zij was te horen
in o.a. Desmet / OBA Live (Radio 5), Opium (Radio 1) en
op Radio 6 en RTV NH.

Release optredens ‘..terwijl ik wachtte’
Zondag 10 november, 17:00 uur
Noorderparkkamer / Floraparkweg 1 Amsterdam
Zondag 24 november, 20:00 uur
Regentenkamer / Cort Heyligersstraat 4 Den Haag
Stefka: zang en piano
Marijn Korff de Gidts: drums, Jelte van Andel: contrabas
www.stefkamusic.com
info@stefkamusic.com
www.youtube.com/stefkamusic
www.facebook.com/Stefka-music

