
FILM—
   CONCERT MAN
           

Jaco Benckhuijsen

           IN HET 
                 WILD  
     
Solo langs de randen van de wereld



Het filmconcert is een live vervolg op het goed 
ontvangen boek ‘Man in het Wild’ (Uitgeverij 
De Geus) dat Jaco Benckhuijsen schreef over 
zijn solo zeekajaktochten aan drie uithoeken 
van de Grote Oceaan (De Aleoeten, Papoea en 
Vuurland). Als musicus lag het voor Jaco voor 
de hand om deze ervaringen ook in live-muziek 
te vertalen. Speciaal voor deze filmbeelden 
peddelde hij met zijn waterdichte camera langs 
de kust van IJsland. Zo onstond dit filmconcert, 
een trip langs vulkanische kusten en zeeën 
vol ronddrijvend ijs, begeleid door live-muziek 
en soundscapes van Jaco Benckhuijsen en 
slagwerker Joost Lijbaart.

Het concert van ± 50 minuten kan worden 
gecombineerd met een lezing (voorprogramma) 
waarin Jaco, welbespraakt als ie is, de reizen  
uit het boek ‘Man in het Wild’ beschrijft aan  
de hand van zijn natuurfoto’s. Zo komen ook  
de achtergronden van dit authentieke project 
mooi naar voren. Doordat het ‘Man in het 
Wild’-project bestaat uit boek, film, muziek en 
foto’s, zal dit filmconcert uitstekend passen op 
plaatsen waar deze disciplines samenkomen.

KIJK HIER DE PROMOVIDEOFILMCONCERT
MAN IN HET WILD Links:

Meer over 
Man in het Wild
  

Studio-opnamen 
van de muziek

Soort optreden: live muziek (piano, 
electronica, drums), met film op 
scherm achter/boven de musici. 
Combinatie met lezing mogelijk.

Duur: concert ± 50 minuten, duur 
lezing in overleg.

Aan de muziek voor ‘Man in het Wild’ 
werd aandacht besteed door o.a.  
Vrije Geluiden, Co! Live en Passaggio 
(radio 4). 

Jaco werd geïnterviewd door o.a. 
NRC, De Telegraaf, Jazzism, 5uur 
live, Met het Oog op Morgen, De 
Correspondent.

Jaco Benckhuijsen: 
piano, electronica, stem, filmbeelden.

Joost Lijbaart: drums, slagwerk.

Jaco Benckhuijsen, musicus en schrijver, verkent 
met zijn zeekajak de rafelranden van de wereld 
en zet zijn ervaringen om in boeken, beelden en 
muziek. Meer over het project ‘Man in het Wild’ 
op pagina 4.

Contact: 
M: info@jacobenckhuijsen.com
 T:  06 – 25 03 08 22

Man in het Wild is een live filmconcert met unieke beelden van 
de onbewoonde kusten die Jaco Benckhuijsen voor zijn boek 
‘Man in het Wild’ met de zeekajak bezocht. Op het podium 
klinken flarden pianoklanken, deinende grooves en elektronische 
soundscapes, terwijl op het scherm beelden voorbijtrekken van 
zwarte lavastranden, licht dat spiegelt op de golven en stormen 
die de zee veranderen in een bewegend duinlandschap. 

https://vimeo.com/460315527/3044fe60fc
https://jacobenckhuijsen.com/nieuws
https://open.spotify.com/album/7gFFl8fgm5C9pgxz0sOpzq?si=-4pvpBroQuiEEVL01vzR1Q&dl_branch=1
mailto:info@jacobenckhuijsen.com


‘ Dit zijn gewoon echte avonturen, 
waar je veel van leert en die je 
stof tot nadenken geven. De 
natuurbeschrijvingen flonkeren.. 
Hij schrijft helder, onnadrukkelijk 
filosofisch.. prachtige foto’s..’ 

— Nederlands Dagblad

‘ Boeiende verhalen, vol  
vaart en verwondering..’ 

— De Volkskrant

beelden uit het Filmconcert



‘..even boeiend als onalledaags.. 
de natuur is de artiest in deze..’
— De Telegraaf

Het werk van Jaco Benckhuijsen is een unieke 
combinatie van muziek, schrijven en fotografie, 
gebaseerd op de solo zeekajaktochten die 
hij maakt langs onbewoonde kusten aan de 
rafelranden van de wereld (De Aleoeten, Kaap 
Hoorn, Papoea, Groenland). 

Deze reizen door de wildernis stonden in eerste 
instantie los van zijn creatieve werk als musicus 
en producer (o.a. voor Alex Roeka). Pas bij het 
verschijnen van zijn boek ‘Man in het Wild’ 
(Uitgeverij De Geus 2019) ontdekte Jaco hoe 
inspirerend deze ervaringen kunnen zijn voor 
het publiek. De verhalen over autonomie, 
fysiek en mentaal aanpassingsvermogen en 
de grandioze natuur leverden naast lovende 
recensies, lezingen en radio/TV-interviews veel 
reacties op van geïnspireerde lezers.

Als vervolg op het boek werkte Jaco aan muziek 

die het gevoel van deze ervaringen overbrengt. 
Voor het filmmateriaal peddelde hij 
verschillende keren met zijn waterdichte 
camera langs de kust van IJsland. Vlak voor 
de pandemie ging het filmconcert in première 
in een uitverkocht Splendor in Amsterdam. 
Tijdens de lockdown maakte Jaco de visueel 
fraai vormgegeven vinyl ‘Man in het Wild’, met 
studioversies van deze muziek. Nu gaat het 
filmconcert weer op tournee.

Jaco Benckhuijsen studeerde jazz piano 
aan het Conservatorium van Amsterdam. 
Daarna werkte hij als toetsenist, bandleider, 
producer en arrangeur. Voor Alex Roeka 
produceerde hij 5 CD’s waarvan er één een 
Edison won. Ook toerde hij 10 jaar intensief 
met Roeka in de Nederlandse theaters. Jaco 
Benckhuijsen werkt part-time als docent op 
het Conservatorium van Amsterdam.

MEER OVER 
JACO 
BENCKHUIJSEN



‘ Verdomde goed.. Lezen dat boek!’ | 
— Alex Roeka.

‘ Je hebt een prachtig  
boek geschreven.’ 
— Theodor Holman

‘ Ik voelde me bevoorrecht om  
mee te kunnen reizen op zijn  
bijzondere tochten’  
— Arjen van Veelen 
— Arjen van Veelen

beelden uit het Filmconcert




