
BESTELFORMULIER  
CD’s en boeken van: jlp flute, Judith Pertz 

PB 17167, 1001 JD Amsterdam 
Winst van de D ld producties gaat naar de musici die veelal in armoede leven. 

0 Uniek Gesprek Nieuw pro jnschilder Lieve Dejonghe(€ 12,50). Per genadige toeval raakt Judith Pertz 
in contact met deze diepgaan
voorstelling met klank en bee
klanken uit het verre oosten e
koptelefoon om het effect mi
afgedrukt. 

0 CD Lonneke met Ground 
aangesproken, met de nadruk
met Ground Control-Pilates o
Amsterdam Oost. Leerlingen

Muziek uit India 

0 CD Jahnavi Jayaprakash
bewustzijn voor de juiste pro
kwaliteiten die Jahnavi Jayap
Pallavi: Raga Malika; Raga: 
mrudanga (een dubbelzijdig 

0 Dubbel CD Journey in Lit
2&4": fragmenten uit manne
ontmoetingen met Judith Per

0 Vertalingen van liederen 

Muziek uit Senegal, West
0 MC Journeys in Senegal (
mbongo (Tam-tam Sacrée); k
kinderliedjes. 

0 CD Tam-tam Sacrée (€12
houten xylofoon. Geworteld 
het nieuwe jaarsfeest met bal

0 CD ABARAKA! Aliou Ba
Diawara, met zijn warme ste
zachtjes dobberend in een sti

0 CD Bouly Diawara: griot
Diawara; met Judith, dwarsfl
Diannah, Senegal,West Afrik

0 CD Bougarab': Riding th
op in de harte-dans van Afrik

0 Interview met Bakary Die
leven van Bakary Diedhiou (
een muziek-kaleidoscoop me
tampoera en percussie. 

Muziek door Judith Pertz, 
0 MC De Phoenix en het (on
klassieke fluitmuziek, jazz en
kindertijd tot voorbij de graa
0 CD India Inspiration  (€1
ontroerend en tegelijk indruk
begeleiding van tampoera. 
erde Were

ject met fi

de schilderreeks van Lieve Dejonghe. Het zaad was gezaaid voor een aangrijpende 
ld: 8 luidsprekers, met romantisch modern composities van Judith, gemengd met 
n meer. Op deze CD een live opname, Antwerpen, België 2006. Luister met 
dden in de muziek te zijn. Afbeeldingen van de vijf schilderijen zijn in het boekje 

Control-Pilates (€ 15). Verdeeld in zeven onderdelen, worden alle lichaamsdelen 
 op kwaliteit and lichaamshouding. De CD is bestemd voor mensen die al bekend zijn 
efeningen. Het is weldadig te oefenen met de stem van Lonneke. Zij geeft lessen in 
 van Lonneke zijn zeer enthousiast over de CD. 

 I – live concert Tropenmuseum (€15): De magie van haar magnifieke stem, haar 
porties en de emotionele rijkdom van haar vocale kracht zijn maar een deel van de 
rakash tot de populairste vocaliste uit Karnatika heeft gemaakt. Ragam-Talum-
Shubha Pantuvarali; Tala: Jathi Dhruwa. Met Hemanth Kumar, viool; Rajakesari, 
trommel); Srihar, kanjira.  (opname te Amsterdam 1998). 

tle Tibet (€25):  Muziekvoorbeelden behorend bij "Flute Journeys Nieuwsbrief  
n- en vrouwenkloosters, kinderliedjes, huwelijksfeest, volksmuziek, èn muzikale 
tz. 

en Boeddhistische mantras op Journey in Little Tibet (€1,50) 

 Afrika – Cassetten, CD’s en interview 
€6,50):  Muziekvoorbeelden behorend bij Flute Journeys Nieuwsbrief 3: Balafon en 
ora en zang (Aliou Diawara, Madi Sissoko); bougarabou; vrouwenliederen en 

,50): Balafon speler Jules Suleyman met zijn groep. Balafon is een zelfgemaakte 
in de traditionele muziek van de Balante stam. Trance, nostalgie en dansvreugde bij 
afon, djembé, mbongo, fluit en meer. 

dara: Griot de Grand Coeur (€12,50):  Fluitiste Judith Pertz en Aliou Badara 
m, brengen u vrede en liefde. Ontspan en geniet van de liederen vanuit zijn grote hart, 
lle baai, dansend bij het avondvuur. Kora is een traditioneel West Afrikaanse harp.  

 de kora (€12,50):  De krachtige sonore stem en traditioneel kora-spel van Bouly 
uit; Aliou Diawara, basgitaar; Kélountang Diawara, djembé. Opgenomen op locatie: 
a. (Flute Journeys Nieuwsbrief  1 gaat o.a. over onze ontmoeting met Bouly Diawara.) 

e Rhythm (€12,50):  De uitbundigheid van Bakary Diedhiou en Judith Pertz neemt u 
aanse Diola ritmes. Opgenomen op locatie: Ziguinchor, Senegal, West Afrika.  

dhiou en Aliou Bodjan: de traditie van de bougarabou in de Diola cultuur en het 
€1,50) (ook in het engels beschikbaar)0 MC Flute Journeys with Judith Pertz (€3):  
t Judith op dwarsfluit, altdwarsfluit, piccolo en ocarina met o.a. harp, healing bowls,

fluitiste, componiste en uitvoerende kunstenaar 
grijpbare) Verlangen (€9,00): Nederlands en Vlaamse poëzie geweven met 
 composities/improvisaties door Judith zelf -- een spiegel van verlangen van de 

f. Judith Pertz, solo dwarsfluit en stem. 
5): een mengvorm van westerse en Indiase meditatieve muziek, die zeldzaam zuiver, 
wekkend overkomt, mede door de warme en donkere klank van de altdwarsfluit met 



0 CD Samaria: flute waters run to the sea (€15): Solodwarsfluit aardemeditaties opgenomen in de Samaria kloof  
-- een oeroude plaats van pelgrimage op Kreta, Griekenland. De dwarsfluit harmonieert met de natuurgeluiden van 
vogels, wind en zee. 

0 CD Pretzel en Comm: (€3,40):  jazz met Judith Pertz, dwarsfluit; Bam Commijs, piano; Simon Planting, bas.  

0 CD “…and a Window” (€12,50):  Romantisch moderne kamermuziek met invloed van jazz, klassiek 
geïmproviseerd en wereldmuziek. Schilderijen van de Nederlandse kunstschilder Bart Filet en poëzie van 
Nederlandstalige dichters zijn de inspiratiebron voor de composities. De stukken wisselen zeer sterk in karakter van 
een chaotisch conflict tot een liefdesverklaring midden in het oorlogsgeweld (“Ontdroef mijn myrrhe gewijde 
avond”) tot lichtvoetige improvisaties. Composities door Judith Pertz en Bam Commijs. Judith Pertz: dwarsfluiten, 
stem en composities; Bam Commijs: piano; Tatyana Logatscheva: cello; Alan Purves: slagwerk; Simon Planting: 
bas. 

0 MC Woman and the Winds: Sound-collage Composition: (€6,50) Natuur geluiden, vrouwen en kinderen uit 
Senegal, Klein Tibet, Nederland en composities van Judith Pertz. De rode draad is de kracht en kwetsbaarheid, 
woede en vreugde van de vrouw door de labyrint van het leven tot een nieuw begin. 

Joods en Amerikaanse liederen en verhalen 
0 CD Grandma’s Story: Yussel in America (€12,50):  Joodse muziek. Met bijzondere vitaliteit en expressie voor 
haar leeftijd, beeldt Ruth Smith het leven uit in verhaal en lied zoals het was rond 1900 voor joodse immigranten 
vanuit Polen en Rusland  in de USA. Zij heeft haar “één-vrouw-show”  tussen  1984 and 1989 gepresenteerd voor 
Haddassah groepen door heel Florida, USA. Ruth - geboren 1902 – zong enthousiast tot haar laatste dag in 2003.  
Opgenomen voorjaar 1987. 

Boeken van jlp flute 
0 Boek Grandma’s Book: (€25)  De fascinerende autobiografie van Ruth Smith (USA 1902-2003). Ruth was een 
inspiratiebron voor velen, op 85 jaar gaf zij solo voorstellingen! Haar boek beschrijft het leven van Russisch Joodse 
immigranten in de VS van een eeuw geleden, haar worstelingen om haar vele creatieve talenten te ontwikkelen in 
het autoritaire huishouden van haar schoonouders en haar bloeiende laatste levensjaren. In het engels geschreven. 
(Uitgave 2001). 

0 Boek The Great Flute Journey (€10,00) Avonturen tijdens haar reis  -- 2001-2002 -- naar Rusland, Kalmukkia, 
Georgië, Zuid India, Senegal and Mauritanië in West Afrika, Myanmar, Zuid Korea and Japan. Grotendeels in het 
engels geschreven, een paar korte hoofdstukken "Nederlandse Extraatjes." Door Judith Pertz. 

0 Boek Dyslexie en Muziek voor Instrumentaal Docenten  (€12,50) Uitgegeven 1999-2000.  Boekje in het 
Nederlands voor instrumentaal docenten met achtergrond informatie over dyslexie en enkele tips voor het omgaan 
met dyslectische leerlingen.  

BESTELFORMULIER CD’s en Cassettes: Stuur uw bestelformulier op naar: 
jlp flute, Judith Pertz PB 17167, 1001 JD Amsterdam, NL  email: jlp-flute@xs4all.nl 

 BLOKLETTERS A.U.B.

Naam ..............................................……… Voornaam of letters………………………...... 
Adres  .......................................................... 
Postcode .......................  ...............   Plaats ................................................................ 

1) Keuze aankruisen & Bedragen optellen 
2) Plus €5- voor verzendkosten ongeacht het aantal 
3) Formulier opsturen naar J. Pertz; Postbus 17167; 1001 JD Amsterdam 
4) U kunt per overschrijving of credit card (VISA of Mastercard) betalen.  
5) Geld overmaken: Vanuit Nederland: Triodos Bank 78.47.91.686 t.n.v. J. Pertz, te Amsterdam.     
6) Vanuit Belgie: Internationale overschrijving is mogelijk. U hebt de volgende nummers nodig: NL24 

TRIO 0784791686  SWIFT (of BIC) code: TRIONL2U 
7) U moet ook zorgen dat de verzendkosten vanuit een ander land op uw rekening komen te staan.  
8) Vergeet niet: o.v.v. Uw naam en postadres!!! 
9) Uw bestelling wordt gezonden zodra de betaling is bijgeschreven. 

Handtekening………………..……………………………… 
http://www.xs4all.nl/~jlpertz  Email: jlp-flute@xs4all.nl

Kamer van Koophandel Amsterdam: 33288255      
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