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Let us wander

Klassiek met een knipoog. Zo noemen
zangeressen Marjo Harmsen, Antoinette
Hobelman, Lizette Tijdink en pianiste
Maria Woerde hun muziek. Op een
humoristische manier worden klassieke liederen
gezongen. Voor
1
deze gelegenheid
en deze locatie zingen zij
echter klassieke
popnummers uit
hun eigen tienerjaren... Op facebook.

Lemon Squeeze

Lemon Squeeze
2
is een band die
wereldmuziek
brengt in een
grote variëteit
aan stijlen. De
band bestaat
uit Henk Ankoné
(zang, gitaar, ukelele), Theo Worm (klarinet, banjo, mandoline), Nico Hoogland
(accordeon) en Gérard Baldeo (gitaar en
bas). Wij wensen u veel luisterplezier!
www.lemon-squeeze.webnode.nl

Wie
is
wie?
Bonne Route

De groep Bonne
Route (Goede
Reis) bestaat
3
uit de muzikanten Inge
te Boekhorst,
Hans Beernink,
Stef Geurtzen
en Hans
Westerveld.
Ze spelen en zingen mooie liedjes op
zien Achterhoeks. Het programma
‘Dwars deur ’t laeven’ gaat over het
Achterhoekse leven in heden en verleden. Teksten en muziek zijn grotendeels
van eigen hand, de muziek is een mix
van country, blues, Ierse en Franse
chansons.
www.bonne-route.org

Blues Flu XL

Vier muzikanten, Laurens Schasfoort
(zang) en Henk Welling
(gitaar) Jeroen
Lammers (bas) en
4
Eugenie Tijdink
(zang), maken
muziek die zijn
oorsprong heeft
in de blues met
allerlei uitstapjes
richting pop, jazz en
country. We spelen bekende
en minder bekende liedjes van o.a. Keb
Mo, Johnny Cash, Jack Johnson en JJ
Cale.

5

Vocal Ensemble
TRInitus

Zangeressen Tania Donis,
Cornelia Burgers en
Angelina Klepping brengen
een programma van Pop tot
Klassiek, van Scandinavisch
tot Latijns. ‘Ons repertoire kent
geen grenzen’.

Nicolien van der Boon
Nicolien van der
Boon (piano) en
Margreet Udink
(fluit) spelen
romantische
muziek bij
Nicolien thuis,
op het Donaudal
63 te Doetinchem
(Dichteren).

Irmgard Wolbert

Irmgard Wolbert
is sopraan bij
het Bachkoor
Doetinchem.
Hoewel zij klassiek geschoold is,
zingt zij ook lichte
muziek en musical.
Vandaag gaat zij
Franse Chansons voor
ons zingen. Zij wordt hierbij begeleid
door Karel Giltay. Een uitspraak van
Karel Giltay: ‘Ik trad jaren geleden met
Toots Tielemans op in Doetinchem. Hij
zei: “Muziek is niets als je de toehoorder
niet kunt bereiken. Dat is de uitdaging
voor Irmgard en mij”.
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Bjorn Engelen

Bjorn Engelen komt eigen liedjes zingen. Zijn gitaar en mondharmonica’s
neemt hij mee, het instrumentarium
van een klassieke singer-songwriter.
In de Doetinchemse huiskamer neemt
hij rustig de tijd om uit te leggen waar
de liedjes die hij zingt
over gaan en hoe
ze ontstaan zijn.
Zo geeft hij
bezoekers vol
overgave een
kijkje in zijn
belevingswereld.
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Raymond Heerenveen
7

Bert Kock en Mouafak

Mouafak, Palestijnse
vluchteling uit Syrië,
kreeg door een
benefietconcert
een Ud (Arabische
luit). Samen met
muziektherapeut
Bert Kock treedt
8
hij vanmiddag op.
Met gesproken taal is
contact moeizaam maar muziek lost
deze barrière op! Beide heren voelen
zich het beste thuis in ‘De wereld van
muziek’. Tijdens hun programma kunt
u horen dat de oosterse en de westerse
wereld dichterbij elkaar liggen dan u
wellicht denkt.

Lizzy Ossevoort

Mey Lingga en
Keira Steentjes

Lizzy zingt mooie sfeervolle nummers en
ze begeleidt zichzelf op de piano. Onder
andere Gregory
Porter, Norah
9
Jones, Stevie
Wonder.

Raymond brengt een solo-voorstelling
bij hem thuis . Hij zingt
en begeleidt zich11
zelf op gitaar of
op keyboard.
Zijn repertoire
bestaat voornamelijk uit
folkloristische
liedjes uit Curaçao
en worden gezongen
in het Papiaments of Spaans. Raymond
legt van te voren uit waar het liedje over
gaat.

Muziektheater
Whateverhappens

Whateverhappens is
een muziektheatergroep van 6 vrouwen en 2 mannen.
Met meerstemmige zang,
piano en gitaar
brengen zij een
programma van
ballad, soul, rock, pop,
Engels- of Nederlandstalig. Soms vrolijk,
soms ontroerend, pijnlijk en troostrijk.
Maar gelukkig swingt de show, zoals
het leven zelf, altijd verder. Whatever
happens! Volgens de Gelderlander: ‘ …
onvoorspelbaar luister- en kijkspel’ en
‘… WhatEverHappens amuseert’.

12

Mey Lingga is gediplomeerd pianolerares. Ze begeleidt het kinderkoor
Singing Kids en Marjo Harmsen in het
duo Amoroso. Vanmiddag laat ze zich
horen als soliste. Verschillende muziekstijlen worden ten gehore
gebracht. Van film
muziek Michael
Nyman en
Brahms tot Jon
Schmidt. Samen
met haar
getalenteerde 8
13
jarige dochter
Keira Steentjes gaat ze
ook een stuk quatre-mains spelen.

De Larmoyantjes

Vader Gerhard en zoon
Erik Plageman zijn
14
sinds 2011 samen
met Jos Kock
een trio dat
nostalgische
muziek zingt,
oude ‘vergeten’
smartlappen.
Maar ook jonger
repertoire dat te mooi
is om te laten liggen. De Larmoyantjes
creëren door eigen arrangementen en
de aparte bezetting een ‘eigen’ geluid.
Wie denkt dat hun optreden één groot
tranendal is heeft het mis: ook de ‘hilarische smartlap’ staat op de speellijst.
Humor speelt een belangrijke rol.

Gerdy van der Graaf

Singer-songwriter Gerdy van der Graaf
maakt voorstellingen
met eigen num15
mers, gedichten
en een omlijstend verhaal.
Het thema
van deze
performance is:
Help, de dokter
mantelzorger verzuipt! Hierin neemt zij
zichzelf genadeloos onder de loep.
www.gerdyvandergraaf.nl

Josien van Barlo en
Jan Neuman
Josien van Barlo 16

is beeldend
kunstenaar en
dichter. Jan
Neuman, singer-songwriter
maakte muziek
bij de gedichten van
Josien. Samen treden ze
regelmatig op. Laat je verrassen door
poëzie en muziek op een reis van contrasten. Momenten van stille ontroering
worden afgewisseld door meeslepende
piano en zang met als thema ‘de liefde’.
www.vanbarlo.nl

Irene Idema en Erik
Muller

Irene Idema en
Erik Muller gaan
17
voor u spelen op
piano en cello: het
eerste deel van de tweede sonate van
Beethoven
(de 23e) en van Schumann de
Fantasiestücke (opus 73).

BeyondJazz

Hanna Geerdes, Marian Steverink,
Jos Bosman, Nico
van der Seijp
18
en Mirjam
Smeets spelen
en zingen
toegankelijke
jazz-, bluesen popmuziek,
deels luistermuziek. Wanneer de
gelegenheid er om vraagt, spelen ze
dansmuziek: Corcovado, Blue Moon,
Autumn leaves, Georgia On My Mind en
Sentimental.

Los Davan

Pieter Pennings, Paul
Leeuwenkuijl en
Wil Franken
geven luisterconcerten
die bestaan
uit vrolijke en
melancholische
nummers, bekend
èn onbekend, onder
andere liedjes van Daniël Lohues.
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Zondag 23 april 2017
Huiskamerfestival in
Doetinchem, in
De Huet en Dichteren
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Hof van Rome 90

Bosstraat 75

Donaudal 63

Optredens in 19 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 in Dichteren en De Huet.
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Kilderseweg 22a

Reserveren kan schriftelijk aan:
Sjaak Leijtens, Lavendelveld 8,
7006 SM Doetinchem
Giften voor de artiesten zijn welkom in de
fooienpot in de huiskamers.
Kijk op
Muziek bi’j De Naobers
www.muziekbi-jdenaobers.nl

