
Persbericht – Amsterdam, 12 maart 2018 
Nieuw Koreaans Muziekfestival in Amsterdam  
 
Het zou een leuke quizvraag kunnen zijn: wat weet je van Zuid-Koreaanse popmuziek? Grote kans dat je niet 
verder komt dan Gangnam Style van Psy. Dat het land naast de zogenoemde K-pop ook al jaren een 
volwassen muziekscene heeft, bleek onlangs nog bij de Olympische Winterspelen: een dertienjarige gitarist 
vertolkte Vivaldi en de band Jambinai – het boegbeeld van de Koreaanse indie scene – deed met zijn hit 
‘Time of Extinction’ het stadion op z’n grondvesten schudden. En er is nog veel meer dan dat.  
Wie daar nieuwsgierig naar is, kan op 29 april in Amsterdam het festival ‘Modern Sound Korea’ bezoeken. 
 
Het festival is onderdeel van het gelijknamige Brusselse festival dat dit jaar zijn vierde editie beleeft. De 
nadruk ligt op hedendaagse innoverende en stijlvolle artiesten uit verschillende scenes, van underground 
tot moderne of experimentele klassieke Koreaanse muziek (‘gugak’). Op de eerste Nederlandse speeldag 
sinds het ontstaan van het festival komen de driemansband Se So Neon en zangeres-gitariste Gonne Choi 
spelen.  
 
Se So Neon 
Het trio Se So Neon bestaat in zijn huidige samenstelling sinds september 2016. Toen sloot bassist Fancy 
Moon zich aan bij zanger-gitarist So-Yoon en drummer Gang-To, die tot dat moment een duo vormden. De 
band ontleent zijn naam aan een oud Koreaans kindertijdschrift dat So-Yoon toevallig in een boekenwinkel 
in Seoul vond. ‘Se’ staat voor zowel ‘nieuw’ als ‘vogel’; ‘Se Neon’ betekent ‘jongen’. 
De groep heeft een geheel eigen geluid, met een breed scala aan muzikale invloeden zoals blues, jazz en 
psychedelische rock. De betoverende stem en het virtuoze gitaarspel van So-Yoon, de verfijnde groovy 
basloopjes van Fancy Moon en de unieke drumstijl van Gang-Too trokken al gauw de aandacht in het 
thuisland. Niet lang daarna sleepten de drie een platencontract bij een gerenommeerd Zuid-Koreaans label 
in de wacht. Hun debuutsingle ‘A Long Dream’ verscheen in juni 2017, een paar maanden later gevolgd door 
de ep ‘Summer Plumage’. Beide producties kregen lovende recensies.  
 
Facebook: www.facebook.com/se.so.neon  
YouTube: www.youtube.com/sesoneon  
 
Gonne Choi 
Wanneer je naar de muziek van Gonne Choi luistert, klinkt het alsof je meegenomen wordt naar een plek 
die niet op de kaart te vinden is – die plek moet je in je hart zoeken. Haar nummers hebben een unieke 
kleur en sfeer. Dat is terug te voeren op de verschillende muzikale ervaringen uit haar jeugd. Zo maakte ze 
zich niet alleen het traditionele Koreaanse instrument gayageum en de klassieke Pansori-zangstijl eigen, 
maar was ze ook de zangeres van de hardrockband op de universiteit. Die brede muzikale blik maakt het 
haar makkelijk om de grenzen van genres zoals rock, folk, jazz en klassiek op te zoeken en te overschrijden. 
Dat blijkt ook haar ep’s en studioalbum. 
 
Website: www.iamgonne.com  
Facebook: www.facebook.com/iamgonneofficial  
YouTube: www.youtube.com/user/iamgonne  
 
Aanvang en toegangsprijs 
Het festival begint om 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur). Kaarten kosten € 12,50. 
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