
 
DRUMS 
UNITED  
BIRTH OF THE BEAT 
Spectaculair drums en 
percussie geweld door top-
percussionisten afkomstig 
uit Afrika, Zuid-Amerika, Azie en Europa. 

Drums United is terug met een gloednieuw programma; Birth of the Beat. 
De geschiedenis van de trommel zoals die nog nooit in het theater gebracht is.  
De mensheid heeft zich gedurende duizenden jaren over het Afrikaanse continent en 
vervolgens over de hele wereld verplaatst.  

De trommel is het oudste instrument dat er bestaat en heeft altijd met de mens mee gereisd.  
Een fascinerende reis door Afrika, Azië, Zuid-Amerika, Noord-Amerika en Europa. Drums en 
ritme hebben zich gedurende al die  jaren in talloze verschijningsvormen ontwikkeld, van de 
eerste eenvoudige Afrikaanse drums tot de huidige uitgebreide drumsets en drumcomputers. 
Veel van het ritmische DNA bleef onveranderd en is terug te horen in de muziek die we 
dagelijks horen. De wereldreis die de drums samen met de mens maakten wordt nu op 
indrukwekkende wijze verbeeld. Er wordt echter niet alleen maar getrommeld!   

Zang, dans en virtuositeit zijn altijd onlosmakelijk verbonden geweest met ritme en deze 
elementen zijn dan ook volop vertegenwoordigd. Om het spektakel compleet te maken zijn er 
projecties met indrukwekkende bewegende beelden die onderdeel worden van de ritmische 
tijdmachine.  
  
Lucas van Merwijk (The Netherlands) • Drums & percussion | Alper Kekeç (Turkey) • Oriental percussion | Marco Toro (Venezuela) •
Latin percussion | Moussé Pathé (Senegal) • African percussion | Niti Ranjan Biswas (Bangladesh) • Tabla's 

Quotes 
De Slagwerkkrant: 
De percussietrein dendert in volle vaart 
over je heen met af en toe een verstild 
moment, soms een lach en soms feestelijke 
publieksparticipatie: Drums United heeft het 
allemaal in de vingers! 

North America press: Drums United a smash hit 
with young audiences! 

Dld Zeitung: Drums United takes the audience into the 
international world of drums and rhythms with an hypnotic 
charm. 
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https://open.spotify.com/artist/4b1iqJhtGXgSJJGgeSjN4w?si=imckIFCsRTS44cKR1YFKbw
https://open.spotify.com/playlist/0k4PdIMlFdiY6O7OcUaFuY?si=592135317ab24fa9
https://youtube.com/playlist?list=PLay0Iwc0JHEDBlMeThQttah9-lWcCnG3d
https://instagram.com/drumsunitedofficial?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.facebook.com/drumsunited
https://www.dropbox.com/scl/fo/hfekzf1n5eboea93mbspl/h?dl=0&rlkey=984htt69eudnj5aar4s1he11p
http://www.drumsunited.com
http://www.lucasvanmerwijk.com/
http://www.tamtamproductions.nl/

