PERSBERICHT
TWO OF A KIND MET DEBBY VAN ZIJL & PATRICK HOLLEEDER

Op 13 september a.s. treedt bij het terras van Kasteel Duurstede het Wijkse duo op:
TWO OF A KIND met Debby van Zijl (vocals) en Patrick Holleeder (piano)
Debby van Zijl heeft aan het Conservatorium in Utrecht schoolmuziek gestudeerd. Ook heeft Debby 10
jaar lang voor de klas gestaan op verschillende middelbare scholen. Zij heeft musicallessen gegeven aan
een theaterschool en coachte solisten bij grote voorstellingen. Ook heeft ze gedirigeerd o.a. bij diverse
orkesten en kinder- & jongerenkoren. Maar haar grootste passie is zelf zingen. Debby zingt bij
verschillende (gelegenheids)ensembles en voelt zich in heel veel muziekstijlen thuis! Onlangs (net als
Patrick) succesvol meegewerkt aan de Regionale Muziekspektakel Kersenproms 2015 in Werkhoven.
Patrick Holleeder studeerde aan de conservatoria in Hilversum en Zwolle en studeerde in 2000 af als
Uitvoerend Musicus. Patrick heeft lessen gevolgd o.a. bij Henk Meutgeert, Jerry van Rooijen, Ruud
Ouwehand en Cor Bakker. Patrick speelt sindsdien in uiteenlopende bezettingen, o.a. met Jazzfunkgroep
Shebop. Patrick treedt ook als solist op. Verder heeft hij lespraktijken bij verschillende scholen en werkt
als muziekdocent op Bartiméus. Aan huis heeft hij een eigen muziekstudio, is producent van diverse CD's.
Debby en Patrick kwamen elkaar voor het eerst tegen eind jaren 90. Debby is toen dirigent geworden van
Gospelkoor Pamfanos uit Zeist, waar Patrick als pianist bij betrokken was in het combo. Daarna zijn zij
elkaar niet meer uit het oog verloren en zijn samen blijven optreden, maar hebben ook meegewerkt aan
muziek- en theaterproducties op diverse scholen. Doordat beide muzikanten zeer allround zijn opgeleid
biedt Two Of A Kind het beste van die twee werelden en een grote variatie aan stijlen! Het subtiele
begeleiden op piano van Patrick en de breed inzetbare zangstem van Debby levert mede door hun
samenspel en intieme manier van musiceren een buitengewoon aangenaam geluid op. Daardoor beschikt
Two Of A Kind tijdens elk optreden over een breed repertoire, zowel pop als jazz en alles daar tussenin!
Meer over deze 2 muzikanten is terug te vinden op www.patrickholleeder.nl

