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Let us wander

Klassiek met een knipoog. Zo noemen zangeressen Marjo Harmsen,
Antoinette Hobelman,
Lizette Tijdink en
1
pianiste Maria
Woerde hun
muziek. Op een
humoristische
manier worden
de prachtigste
klassieke liederen
voor u gezongen.
Mooie muziek waar je ook
nog om mag lachen! (;-) Huilen trouwens
ook...;-() Vanmiddag kunt u duo’s en
terzetten beluisteren uit het programma
Wandelen met oude jongens, met liederen van o.a. Bach, Händel en Pergolesi.
U kunt ons bereiken via mail letuswander4@
gmail.com en u kunt ons vinden op facebook/
letuswander.

Josien van Barlo en
Jan Neuman

Josien, beeldend kunstenaar/dichter,
was in 2009 en in
2010 prijswin2
naar van ‘Aan
het woord’
Achterhoek.
In 2015 verscheen haar
tweede bundel
bij uitgeverij
Kleinood&Grootzeer.
Jan is singer-songwriter en bekend van
de groep Fluitenkruid. Josien en Jan
zijn als duo met regelmaat te horen op
diverse podia. Laat je verrassen door
een compositie van poëzie en muziek op
een reis van contrasten. Momenten van
stille ontroering worden afgewisseld
door meeslepende muziek (piano en
zang) met als thema: ‘de liefde’.
www.vanbarlo.nl

Quatre mainsgroep-oost

Wie
is
wie?

Peter en de wolf Het
5
muzikale sprookje
van Peter en de
wolf van Serge
Prokofiev
wordt uitgevoerd als
quatre mainsstuk dat wil zeggen: vierhandig op
piano. Alle dieren uit het verhaal hebben
een eigen muzikaal thema en kunnen
worden uitgebeeld met maskers, die
speciaal voor deze middag zijn gemaakt.
Pianisten Ineke Klein Robbenhaar en
Marielle Gruijters spelen en verteller is
Nicolien van der Boon, die lid zijn van
de quatre mainsgroep-oost. Voor jong en
oud: we hopen dat er ook veel kinderen
komen luisteren! www.quatre-mainsgroep-

Lemon Squeeze

Lemon Squeeze is een band die wereldmuziek brengt in een
grote variëteit aan
stijlen. De band
bestaat uit
Henk Ankoné
(zang, gitaar,
ukelele), Theo
Worm (kla3
rinet, banjo,
mandoline), Nico
Hoogland (accoredeon)
en Gérard Baldeo (gitaar en bas). Wij
wensen u veel luisterplezier!
www.lemon-squeeze.webnode.nl

Casual life

Casual life is een
muzikaal gebeuren rondom
zanger/
pianist Cas
Miltenburg.
4
Sinds een
aantal jaar
is Cas veel in
Doetinchem en
omstreken te horen. Hij speelt nummers uit de popmuziek en kleinkunst en
covert deze op een eigenzinnige manier.
Samen met regionale muzikanten speelt
hij tijdloze klassiekers van o.a.The
Beatles, David Bowie, Ramses Shaffy
en De Dijk, maar ook hedendaagse
nummers en liederen uit de kleinkunst.
Cas voelt de stemming van zijn publiek
vaak goed aan en hij kan daardoor voor
geweldig entertainment zorgen! Like Cas
Miltenburg op facebook.

oost.nl

Gerdy van der Graaf
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Gerdy van der Graaf is singer-songwriter. Ze heeft een cd uitgebracht
getiteld Het Is Van Mij, die o.a. in de
Nu.nl is besproken. De begeleidingen
van haar songs zijn verrassend gearrangeerd door Harry Juch, Ramon
Rollfs of Roelofs en
Joris Holtackers.
Ze stond in de
Finale van
het Open
Podium 2015
van Amphion.
Gerdy maakt
voorstellingen
met eigen nummers,
gedichten en een omlijstend verhaal. Het
thema van deze performance is: Waar
draait het om? Gerdy’s teksten zijn heel
persoonlijk, ze wil graag mensen raken
en verbinden met hun eigen wezen én
met anderen. Laten we thuiskomen in
ons lijf en op onze planeet!
www.gerdyvandergraaf.nl

Bert Kock

Muziektherapeut Bert Kock geeft
een klankervaringsconcert in het
Therapeuticum Venkelveld, bij de praktijk van dokter Ellis. Tijdens dit concert
kunt u verschillende (onbekende?)
instrumenten ervaren: de
lier, chrotta, luit, sitar,
shakuhachi, gong,
klankschalen,
hamered dulcimer, trommels en
zang. www.therapeuticumvenkelveld/
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muziek-therapie

Mey Lingga

Mey Lingga komt oorspronkelijk uit
Jakarta, Indonesië en is gediplomeerd
pianolerares. De liefde leidde haar
naar Nederland. Naast het geven van
pianoles begeleidt ze kinderkoren
Singing Kids en de Ulftse Nachtegalen
en Marjo Harmsen in
het duo Amoroso.
Vanmiddag laat
ze zich horen
als soliste.
Verschillende
muziekstijlen
worden ten
8
gehore gebracht.
Van Einaudi en
Chopin tot Gershwin. Kom
genieten van haar virtuoze pianospel.
www.meylingga.nl

Tania Donis

Tania is geboren in
Zweden, heeft
een Griekse
moeder en een
vader van de
Canarische
eilanden. Ze
woont sinds
9
1996 in Nederland
en heeft zangles
bij Cornelia Burgers. Via haar zingt
ze nu als alt bij het Oost Nederlands
Kamerkoor. Samen met Cornelia en
Angelika Klepping zingt ze vandaag
voor de derde keer als trio met begeleiding van Tania’s achterneef Gabriël
uit Tenerife en zijn Spaanse vriendin
Celia, beide op altviool, en Piet Wijers
uit Afferden op gitaar. Samen hebben ze
speciaal voor deze middag een voorstelling bedacht met als thema ‘Van Abba
tot tango’.

Irene Idema en Erik Muller

Irene en Erik zijn beiden arts en werkzaam in het Slingelandziekenhuis. Zij als
reumatoloog
en hij als
oncoloog.
Vanmiddag
leert u
hen op een
10
heel andere
manier kennen.
Ze spelen ze voor u
Beethoven sonate opus 69, voor cello en
piano.

Heidi Kraan en Erik Hagelstein

Heidi Kraan is grafisch vormgever,
illustrator en
zangeres.
Met journalist Erik
Hagelstein
heeft ze al
geruime tijd
11
gezongen in
verschillende bands.
Voor deze middag hebben ze samenwerking gezocht toetsenist/pianist Maarten
Knikkink en zingen ze mooie duetten en
klassiekers uit de popmuziek.

Whateverhappens

Whateverhappens is een muziektheatergroep van zes vrouwen en twee mannen
die meerstemmige populaire liedjes zingen in een vrolijke gevarieerde voorstelling. Visueel aantrekkelijke theatrale
amusement met dans,
beweging en subtiel acteerwerk.
Het repertoire
varieert van
ballad, soul,
musical, rock,
pop, Engels
of Nederlands14
talig.

www.studioheidisign.nl

www.whateverhappens.nl

Lizzy Ossevoort

Duo Nootmuskaat

www.lizzyossevoort.nl

www.duonootmuskaat.nl

Beyond Jazz

Blues Flu Collectief

Lizzy Ossevoort is in
2013 in het hele
land bekend
geworden
door haar
deelname
aan The Voice
of Holland.
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Toevallig komt
ze uit de buurt
van Doetinchem
(Halle) en kan ze ook op ons huiskamerfestival komen zingen! Voor deze gelegenheid zijn haar begeleiders bassist
Solon Carpay en gitarist Simon Leferink,
die Lizzy kent van het conservatorium.

Beyond Jazz is een jazzband uit OostNederland die geen verlammende decibellen speelt, maar een sfeervolle sound
heeft bestaande uit
blues, la¬tin,
straight jazz,
zwoele bossa’s en ballades. Ze willen
graag op uw
13
feest spelen;
door hun uitgebreide repertoire
zijn ze in staat zich aan te passen aan
uw wensen. Zangeres Hanna Geerdes,
saxofonist Mirjam Smeets, contraba¬ssist Nico van de Seijp, drummer Maarten
Been en toetsenist Marian Steverink.
Beyondjazz.nl

Theatermaker/actrice Maike Weening
treedt op straattheaterfestivals op
in het duo Jarno&Maike en als accordeoniste fleurt ze uw feestje op. Voor
dit huiskamerfestival komt ze samen
met zangeres Ilse Schenk met het duo
Nootmuskaat.
Met zang en
accordeon
vertolken ze
Nederlandstalige liedjes
uit de tijd
van toen.
15
Meezingen
gegarandeerd!

Henk Welling en Laurens Schasfoort
zingen blues en traditionals in een informele persoonlijke sfeer. De huiskamer
is voor hun een mooie plek om akoestisch op te treden. Dan hoor je stem en
gitaar in hun meest natuurlijke vorm.
Blues Flu doet daarom al jaren mee aan
huiskamerfestival Gast in Gendringen.
Annemarie de Boer (percussie) Ingrid
Bokkers (percussie) en Jeroen
Lammers (bas)
zijn deze keer
uitgenodigd
om mee te
spelen.
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Wie is waar?

Zondag 17 april 2016
huiskamerfestival
in Doetinchem, in de
wijken De Huet en
Dichteren.
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Optredens in 16 huiskamers.
Aanvang 14.00, 15.00 en 16.00 uur.
U wandelt of fietst van de ene naar de andere
huiskamer.
Parkeren graag op de parkeerterreinen bij Het
Waterrijk en de Bongerd.
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Giften voor de artiesten zijn welkom in de
fooienpot
in de huiskamers.
Info? Kijk op

Muziek bi’j De Naobers.

