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verhaal bij Sheherazade van Rimski-KorNou dág!

Edwin Rutten

PS. Al of niet in de muziek maar wel werk waar muziek in zit.
PPS. Als ik ‘Metropole Orkest’ tik bloeit mijn hart op. Toen ik 17 jaar was zong ik
met het orkest jazzstandards voor de radio.
PS. “Zeg Edwin, beantwoord je altijd elke mail?“ “Jazeker wel!”

47

