
De cd heet ‘EnCanto’ en bevat
achttien liedjes van compo-
nisten als A. Ginastera, C.
Guastavino, T. Parodi, F. Lu-
na/A. Ramirez, A. Piazzola, C.
Gardel, J. Corsen/J. Palm, R.
Chang, T. Nacho, F. Obradors, J.
Massenet, F.P Tosti.

De Martina-broers, nu
woonachtig in Nederland, ko-
men van Curaçao en hebben op
deze eerste cd met zang (Jorge)
en piano (Harold) de verschil-
lende culturele invloeden die
door hen vloeien op eigen wijze
vastgelegd.

,,Door onze binding met Cu-
raçao hebben we dus ook drie
stukken uit onze jeugd op ‘En-

Canto’ gezet”, laat Harold we-
ten. ,,Het is wel mooi. Aanvan-
kelijk zouden we eerst een de-
mo-cd’tje maken met een paar
nummers, maar uiteindelijk
hebben we achttien liedjes opge-
nomen.” 

Jorge en Harold genoten naar
eigen zeggen een bevoorrechte
jeugd die in het teken stond van
de klassieke muziek. 

,,Ik koos voor de piano. Jorge
deed het anders en raakte meer
en meer geïnspireerd om zijn
stem als instrument te gebrui-
ken.”

Beiden bleken al snel niet al-
leen een bijzondere gave te heb-
ben, maar tevens een sterke

voorkeur te hebben om samen
te musiceren. En hoewel zowel
Harold als Jorge gekozen heb-
ben voor een carrière in het be-
drijfsleven, ligt hun beider pas-
sie toch in eerste instantie bij de
muziek.

,,Mijn broer Jorge beschikt
over een warme en volle tenor-
stem. Hij heeft zangles gehad
van onder andere de zangpeda-
gogen Leny Stappers en Jeanne
Companjen en masterclasses
gevolgd bij mezzosopraan Ma-
rion van den Akker.”

Harold heeft onder toezicht
van zijn vader zijn muzikale 
vorming genoten bij onder an-
dere Iman Landheer, Ruth Lin-
der, Martin Kaptein en bij zijn
oom, concertpianist Harold
Martina. 

,,Pianospelen is voor mij een
heel serieuze vrijetijdsbesteding
die ik zowel solo als in ensemb-
les regelmatig beoefen. Dat kan
gewoon niet meer anders.”

Op de cd ‘Danza’ van zijn
oom heeft Harold in1993 mee-
gespeeld met een aantal quatre-
mainsstukken. En Jorge heeft
opgetreden als solist met ver-
schillende koren. Onder andere
in de Misa Criolla van de Argen-
tijnse componist Ariel Ramirez
en in de humoristische cantate
de Schipbreuk van de Neder-
landse componist Johan Wage-

naar. Ook heeft hij opgetreden
onder begeleiding van de pia-
nisten Wim Statius Muller en
Paolo Francese en de violist Xan-
der Nichting.

Jorge en Harold hebben door
de jaren heen een veelzijdig re-
pertoire ontwikkeld dat  beïn-
vloed wordt door zowel Europe-
se als Latijns-Amerikaanse en
Antilliaanse componisten. In-
middels hebben zij reeds vele
optredens op hun naam staan in
Nederland, Colombia, Curaçao,
Frankrijk, Italië en Polen.

,,Eén van de hoogtepunten
was het optreden in het Concert-
gebouw van Amsterdam in okto-
ber 2009 waar Jorge en ik deel-
namen aan de Kamermuziek

Marathon ter ere van het 75-jarig
jubileum van de ‘Vrienden van
het Concertgebouw’. Dat was
echt geweldig.” 

Met deze eerste cd die de
broers samen maakten en waar-
op onder andere hun liefde voor
Curaçao te horen is, begint ook
de ‘kriebel’ om naar het eiland af
te reizen en een ‘EnCanto’-con-
cert te geven.

,,Het zou natuurlijk geweldig
zijn om de muziek en de cd ook
op Curaçao te gaan promoten.
We hebben Mensing’s Camina-
da al bereid gevonden om een
paar cd’s in de verkoop op te ne-
men. Hopelijk kunnen we dit
een mooi vervolg geven. Dat zou
echt heel erg leuk zijn.”
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Curaçao

Martina-broers
brengen cd uit
Van een onzer verslaggevers
Willemstad/Amsterdam - Jorge Andrès Martina (1963) en Harold Eugenio Martina
(1967), broers uit een zeer muzikaal Antilliaans-Colombiaans geslacht hebben een cd
opgenomen met licht klassieke en klassieke muziek met een Latijns-Amerikaans,
Antilliaans en klassiek Europees tintje. 

Harold op piano tijdens studio-opnamen.

Jorge met zijn klassiek geschoolde stem zingt graag met z’n broer. 
FOTO’S FAMILIE MARTINA-PEREZ

Van onze redactie
Willemstad - De stichting Seco-
re (Sexual Coral Reproduction)
organiseert in samenwerking
met Carmabi en het Sea Aquari-
um een workshop over het
koraal rond Curaçao. De work-
shop is reeds van start gegaan

en zal duren tot 10 augustus.
Curaçao heeft een van de laatste
elkhorn koralen en staghorn
koralen die zich nog steeds
voortplanten. De bevindingen

van een vijfjarig durend onder-
zoek zal helpen bij het behou-
den van de koralen in het Cari-
bisch gebied en in de rest van
de wereld. Secore organiseert

ook een informatieavond voor
het publiek met lezingen van
Dirk Petersen van de stichting
Secore in Duitsland en Mike
Brittsan van de Columbus die-

rentuin en aquarium in Ameri-
ka. Ook Mark Vermeij van
Carmabi zal informatie delen
over de koraalriffen en het
onderzoek. De informatieavond
begint vandaag om 19.00 uur
bij het Sea Aquarium. Entree is
gratis, plaatsen zijn beperkt.

Workshop over bedreigde koralen

Van onze redactie
Willemstad - In de maand
september organiseert Curas-
savica nv een cursus paleonto-
logie, een vervolg op de cursus
geologie van Curaçao, die ook
op zichzelf gevolgd kan wor-
den. ,,Paleontologie is de we-
tenschap die zich bezighoudt
met het leven in vroegere ge-
ologische perioden, gebaseerd
op het bestuderen van fossiele
resten van planten en dieren.
Fossielen zijn de stille bewij-
zen van een complexe geschie-
denis”, aldus de organisatie. 

De cursus bestaat uit twee

delen, een theoretisch deel en
een excursie. De onderwerpen
die behandeld zullen worden
tijdens de theorie zijn: paleon-
tologie, de geschiedenis van
het leven op aarde; de theorie-
ën van het ontstaan van leven;
de ontwikkeling van het leven,
de theorieën van Hooker, Hux-
ley, Darwin, Wallace en hun
visie op de geschiedenis van
het leven; de studie van ge-
steentelagen, (bio)stratigrafie

en de geologische tijdschaal;
het proces van fossilisatie, wat
vinden we eigenlijk terug; een
reis door de (geologische) tijd,
een kennismaking met de
bewaard gebleven resten van
de meest karakteristieke orga-
nismen en massa-extincties,
rampen als drijfveer voor ver-
nieuwing. Tijdens de excursie
worden de cursisten meegeno-
men naar locaties met lokale
fossielen en het verhaal dat ze

vertellen.  Ieder die interesse
heeft in natuur, geologie, ge-
steenten of die op professio-
neel niveau te maken heeft
met het onderwerp kan mee-
doen aan de cursus die wordt
gegeven door geoloog Leon
Pors. Het theoretisch deel van
de cursus vindt plaats op 4, 11
en 18 september van 18.00 tot
20.30 uur en zaterdag 22 sep-
tember is de excursie van 8.00
tot 12.00 uur. De locatie waar

de cursus zal plaatsvinden
wordt later bekendgemaakt. 

De kosten bedragen eenma-
lig 265 gulden per persoon
inclusief materiaal, snacks,
koffie/thee en lichte lunch
tijdens de excursie. Deze prijs
is exclusief 6 procent ob.

Inschrijven voor de cursus
kan via de website waar het
inschrijfformulier bij de desbe-
treffende cursus te vinden is.
Voor meer informatie kan
gemaild worden naar info@
curassavica.com. 

www.curassavica.net

Cursus paleontologie
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