
Zie ik jou, je bent er niet 
 

 
Vanaf juni 2013 spelen Jan Marten de Vries en Jelena Popović het liedprogramma Zie ik jou, je 
bent er niet. 
Een programma met nieuwe liedjes van Jan Marten. Liedjes rond de woorden aanwezigheid – 
afwezigheid en afscheid – blijven. Zinvolle teksten, die diep kunnen raken. Met muziek die 
varieert van klassiek tot minimal en moderne pop. 
 
zie ik jou 
je bent er niet 
hoor ik jou 
maar waar? 
 

voel ik jou 
ik warm mijn han- 
den wonderwel 
waaraan? 
 

overal 
is nergens 
omgekeerd 
en daarom weet ik jou! 

Dit programma is nu te boeken! In principe is het een avondvullende voorstelling, maar de 
liedjes kunnen ook in een kleinere setting worden gespeeld.  
Bij deze voorstelling hoort de gelijknamige cd. 
 

Jan Marten de Vries  
is pianist, componist, kerkmusicus en tekstschrijver.  
Hij schreef zowel kerkliederen als liedjes in het lichtere genre en ontving prijzen op beide 
gebieden, o.a. op het Amsterdams Kleinkunstfestival (2004) voor zijn smartlap Durrek uit 
Urrek. Voor radio en tv schreef hij veel nieuwe muziek, teksten en arrangementen, maar 
nooit eenzijdig: voor een kerkdienst voor de Duitse televisie zong hij niet alleen een 
nieuw arrangement van Our house (Crosby, Stills, Nash & Young), maar maakte hij ook 
een klassiek schriftmotet voor koor. 
Voor Sail Amsterdam 2010 schreef hij het lied De zee is niet te groot voor Jeroen Zijlstra 
en de Marinierskapel. 
 
Jelena Popović  
is pianiste. Zij is afkomstig uit Servië en studeerde achtereenvolgens in Belgrado, 
Amsterdam en Utrecht. In 2013 rondde zij haar Masterstudie Piano Begeleiden af. Ze is 
actief op het gebied van de klassieke, de hedendaagse muziek en de jazz. Met Jan Marten 
de Vries heeft zij diverse muzikale programma’s, waaronder ook vierhandige 
pianomuziek. 

 
Jan Marten de Vries:  teksten en muziek  

zang, mondharmonica’s, concertina, percussie, gitaren en piano  
Jelena Popović:  piano en zang 
Lengte:  70 minuten 
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