Introductie
Dingeman Coumou was reeds te horen in zeer uiteenlopende
gelegenheden zoals concertzalen, kerken, culturele centra,
theaters, aula's, congreszalen, studio's, landhuizen, kastelen,
horeca etablissementen, musea, galleries, openlucht, etc.
Voor een avond onvergetelijk snarenspel op luit en/of gitaar
kunt u hem uitnodigen voor:
Concerten / recitals
Een programma waarin gitaar- en luitmuziek vanaf ong. 1540
tot en met de muziek van deze eeuw een plaats krijgt. Oude
muziek op Renaissance- en Barokluit, Klassiek-, romantischen modern repertoire op klassiek gitaar. Dit alles voorzien
van een toelichting brengt de luisteraar in contact met de
intrigerende wereld van de luit- en gitaarliteratuur door de
eeuwen heen.
Sfeermuziek als ambiance
Gitaarspel, waarin het bekende klassieke- en romantische repertoire wordt afgewisseld met lichte Jazzstandards. Eventueel uit te breiden met authentiek repertoire op luit, of juist meer het exotische genre, zoals
b.v. flamenco en bossa nova. Voor alle feestelijke gelegenheden, waar artistieke kwaliteit een vereiste is.
Intermezzi
Gitaar- of luitspel als muzikale invulling van een pauze tussen lezingen op
een symposium of voor een moment van verstilling in een koorconcert,
kerkdienst of herdenkingsbijeenkomst.
Muzikale omlijsting
Ook is het mogelijk gitaar- en luit literatuur, alsmede improvisaties te
integreren in een totaal programma waarin gesproken woord en
begeleidende muziek aaneengesmeed worden tot één integraal programma.
Een ultieme mogelijkheid voor het realiseren van literaire voordrachten,
theaterprogramma's of multi-media presentaties.
Techniek en instrumentatie
Dingeman Coumou maakt gebruik van akoestische instrumenten uit de absolute topklasse,
zoals een Fleta gitaar, een van Slooten gitaar en luiten van Jacob van de Geest.
Om in alle omstandigheden de schitterende klank van deze instrumenten optimaal over te laten
komen beschikt hij over een klein geluidssysteem met hoog vermogen (Trace Alliot Acoustic)
dat indien nodig uitgebreid kan worden met 4 klankzuilen. Hierdoor is het mogelijk het geluid te
spreiden zonder ongewenste verhoging van vele dB's, waarbij tevens de akoestische
onvolkomenheden van de lokatie worden gecompenseerd.
Dingeman Coumou is tevens te boeken samen met andere muzikanten, bijvoorbeeld:
Twee Gitaren, Gitaar en Piano, Gitaar en Cello, Luit/Gitaar en Blokfluit
Gitaar/Piano en Saxofoon, Gitaar, Marimba en Percussie, Gitaar en Zang
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Repertoire
Klassiek gitaar repertoire
Sor, Mertz
Tarrega, Barrios
Villa Lobos
Albeniz, Grandos
Dyens
eigen composities
etc.
Jazz-standard repertoire
Jobim, Bonfa
Django Reinhardt
Mercer
Lennon
Dyens
eigen composities
etc.
Authentiek repertoire
Renaissanceluit repertoire
Barokluit repertoire
Basso Continuo
Koraalpartita's
eigen composities
etc.
Overig repertoire
flamenco, bossa nova
ragtime
bewerkingen van
folksongs
en popsongs
etc.

