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VINKEVEEN - WILNIS - MIJDRECHT

zondag 3 november 2019
Op verrassende locaties gratis optredens
van talent uit de Ronde Venen

- 12.30 uur (eerste sessie)
- 14.00 uur (tweede sessie)
- 15.30 uur (derde sessie)
Als bezoeker maak je een keuze om een, twee of drie verschillende
optredens bij te wonen. Dat kan zijn in een huiskamer, een studio
aan huis of in een zaaltje van een kerkgebouw. De deuren sluiten bij
aanvang van elke voorstelling, dus kom op tijd als je zeker wilt zijn
van een plekje.

voordrachten

gedich
ten

verh
alen

www.krdvnetwerk.nl/klinkklaar

1

Muziekstudio Dreamharps, Trasmolen 60

Artiesten:	
Ans (harp) en Hans van der Harten
(verteller)
Ans van der Harten bespeelt de Keltische harp en haar
man Hans licht de muziek toe, welke afkomstig is van
de Ierse componist Turlouch O’ Carolan. Dus voor alle
bezoekers de kans op een hele bijzondere Keltische
muziekmiddag.

2

Janskerk, Kerkstraat 11: Place to Be

Artiesten:	
Beer van Tilburg (cabaret - 15 jr)
‘Puberbrein’ is een solovoorstelling waarin spel, zang
en pianomuziek gecombineerd worden. Een korte reis
door het hoofd van een puber, want de puber is een
bedreigde soort. Het wordt tijd, dat iemand opstaat en
opkomt voor de belangen van deze groep.

3

Janskerk, Kerkstraat 11: grote zaal

Artiesten:	
Trio Jam Mama: Jessica Erdtsieck (zang),
Angela Leijdekkers (keybord/zang) en
Marian Walraven (percussie/zang)
Nederlandstalige luisterliedjes uiteenlopend van jazz,
blues en kleinkunst naar wereldmuziek. Reflecterend
over het leven, inspirerend, kritisch, meditatief of juist
heel vrolijk. Met een heel eigen stijl net even anders!
www.jammama.simplesite.com

4

Huiskamer Alexander Schütte, Bozenhoven 12

Artiesten:	
dwarsfluitleerlingen o.l.v. Judith Glasbeek
Dit programma heet ‘Conversations’ met ontroerende,
prachtige muziek en mooie of hilarische gedichten.
Hieruit blijkt, dat mensen elkaar vaak wel goed begrijpen, maar soms ook weer helemaal niet.
www.dwarsfluitlesjudith.nl

5

Muziekstudio Rotschild, Bozenhoven 128A

Artiesten:	
diverse leerlingen van Greetje de Haan
U kunt luisteren naar getalenteerde leerlingen: stoere,
leuke kinderen, pubers, volwassenen. Zichzelf
begeleidend op gitaar, ukelele, contrabas of piano.
Nederlandse (kinder)liedjes, popnummers, jazz,
klassieke liederen of opera. Hierdoor is elke sessie
weer een verrassing.

6

Huiskamer Adriana Kegley, Buitenkruier 18

Artiesten:	
Adriana Kegley (zang) en Martijn
Nieuwenhuijzen (gitarist/zanger)
Adriana en Martijn vormen een gelegenheidsduo en
brengen een afwisselend programma van luisterliedjes, blues en jazz. In het Nederlands, Engels, Spaans en
Jiddisch. Lekker intiem in Adriana’s eigen huiskamer!
www.a3ana-zangeres.nl

7

Huiskamer IntoTuition, Reiger 6

Artiesten:	
Marjolein Berger-Vos (gedichten op
beelden), Margriet Lek (cello) en Anja
Kooistra (piano)
In de huiskamer van Marjolein (beeldend kunstenares),
vertelt zij het verhaal achter haar beelden met het bijbehorende gedicht. Dit wordt afgewisseld met prachtige
muziek, wat tezamen met de gedichten een diepgaande
en inspirerende beleving vormt.
www.intotuition.nl

8

De Ruimte, Schattekerkerweg 1B

Artiesten:	
Tonke Kuijt (zang en tanpura) en Carla
van Baarsen (klankschalen)
Een verwenmoment waarin je ontspannen en helder
genietend aanwezig kunt zijn door een combinatie van
verfijnde klanken met klankschalen en prachtige
(boven)tonen van de tanpura en mantrazang.
www.zingeninovergave.nl
www.arjuna.nl/html/healing_klankschalen.html

MIJDRECHT

9

Muziekstudio, Secretaris Munniklaan 41

Artiesten:	
Lucia en Gert J. Hans
Leerkracht en schrijfster Lucia Hans leest voor uit
haar kinderboek op rijm ‘Mientje de Koe trekt de wijde
wereld in’. Echtgenoot en musicus Gert J. Hans omlijst
al improviserend de verhalen muzikaal aan de vleugel
op deze middag van het ‘Carnaval der Dieren’.
www.mientjedekoe.nl
www.gjhans.nl

10

Huiskamer Jan van Breukelen, Zeelt 30

Artiesten:	
Cathelijn Gelderloos (zang en piano 16 jaar)
Cathelijn (uit De Hoef) brengt eigen geschreven
nummers, maar ook Franse nummers waarbij je lekker
kan wegzwijmelen. Zij hoopt hiermee mensen net zo
te raken, zoals de muziek ook haar raakt. Zij koppelt
hierbij de kleuren van de regenboog aan elk nummer.

WILNIS

11

Viribus Unitis, Pieter Joostenlaan 1

Artiesten: l eerlingen o.l.v. Dick Hesselink
(koperblazers)
Leerlingen van diverse leeftijden en niveau uit de
Ronde Venen spelen koperblaasinstrumenten.
Zij vertellen iets over de instrumenten die ze spelen en
laten deze alleen of samen horen.

12

Kerk PKN De Morgenster, Herenweg 253

Artiesten:	
De Nieuwe Buren Band (saxofoon,
trompet, drums, tuba, klarinet en meer)
Deze zes-koppige band van oude rotten speelt
opzwepende wereldmuziek in 7/8ste en 11ste ritmes,
afgewisseld met een walsje, merengue en Italiaanse
begrafenismuziek. Soms begeleid met zang in diverse
wereldtalen, waaronder het Vinkeveens!

13

Kliniek Careyn Maria-Oord, Herenweg 69B
ingang Kerklaan – bouwdeel 5

Artiesten: Rosanne Kok en Letta van Maanen
Met ‘Bankjes in het Gras’ brengen Letta en Rosanne
een leuk programma voor de rustige luisteraar met
gedichten en pianomuziek. Want wat als een bankje
oren en ogen zou hebben…..?

14

Huiskamer Wilma Manuels, Spoorlaan 24

Artiesten:	
Elza Vis (verhalenverteller), Ellen Hack
(viool) en Gijs Wagenaar (contrabas)
Elza Vis is verhalenvertelster bij Binnenste-Buiten
(verhalen om je aan te warmen). Deze middag een
paar verhalen uit haar repertoire. Ellen Hack en Gijs
Wagenaar zijn de muzikanten.
www.binnenste-buitenverhalen.nl

15

Muziekstudio Lucia Dijkman, Demmerik 118C

Artiesten:	
Lucy Dijkman trio: Lucia Dijkman (zang
en piano), Hans Alink (slagwerk, zang en
mondharmonica) en Peter Huijing
(gitaar en zang)
Nederlandstalige luisterpop, met invloeden uit rock,
blues, pop en jazz die doorklinken in de composities
van Lucy. Zij begeleidt zichzelf op piano en wordt
bijgestaan door Peter met diverse gitaren. Hans rond
het geheel prachtig af!
www.lucydijkmantrio.nl

VINKEVEEN
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1

Muziekstudio Dreamharps,
Trasmolen 60

Ans van der Harten met bijdrage
door Hans van der Harten

Keltische harpmuziek met verhaal
over de componist

2

Janskerk Place to Be,
Kerkstraat 11

Beer van Tilburg (15 jr)

Cabaretvoorstelling ‘Puberbrein’

3

Janskerk Grote Zaal,
Kerkstraat 11

Vrouwentrio Jam Mama

Nederlandstalige luisterliedjes in
jazz, blues, latin of kleinkunst

4

Huiskamer A. Schütte,
Bozenhoven 12

Judith Glasbeek en leerlingen

Dwarsfluitmuziek met (hilarische)
gedichten

5

Muziekstudio Rotschild,
Bozenhoven 128A

leerlingen van Greetje de Haan

Nederlandstalige (kinder)liedjes,
pop, jazz, klassiek en opera

6

Huiskamer A. Kegley,
Buitenkruier 18

Adriana Kegley en
Martijn Nieuwenhuijzen

Jazz, popliedjes en chansons met
gitaarbegeleiding

7

Huiskamer IntoTuition,
Reiger 6

Marjolein Berger-Vos, Margriet Lek
en Anja Kooistra

Gedichten over beelden met celloen pianomuziek

8

Zaal De Ruimte,
Schattekerkerweg 1B

Tonke Kuijt en Carla van Baarsen

Mantra zang met tanpura, scrutibox
en klankschalen

WILNIS

9

Muziekstudio Gert J. Hans,
Secr. Munniklaan 41

Gert en Lucia Hans

Voorleesverhaal op rijm met
piano-improvisaties

10

Huiskamer J. v. Breukelen,
Zeelt 30

Cathelijn Gelderloos (16 jr)

Luisterliedjes divers met pianomuziek

11

Muziekver. Viribus Unitis,
Pieter Joostenlaan 1

Dick Hesselink en leerlingen

Koperblaasinstrumenten met korte
toelichting op de instrumenten

VINKEVEEN

12

PKN kerk De Morgenster,
Herenweg 253

Band De Nieuwe Buren

6-koppige band met opzwepende
wereldmuziek

13

Kliniek Careyn Maria-Oord,
Herenweg 69B, ingang Kerklaan
– bouwdeel 5

Rosanne Kok en Letta van Maanen

Pianomuziek en gedichten
‘Bankje in het gras’

14

Huiskamer W. Manuels,
Spoorlaan 24

Elza Vis, Ellen Hack en
Gijs Wagenaar

Verhalen afgewisseld met viool-en
contrabasmuziek

15

Muziekstudio Lucia Dijkman,
Demmerik 118C

Lucia Dijkman Trio

Nederlandstalige luisterpop van
pop, blues tot rock

Dit project van KRDV-Netwerk is mede
mogelijk gemaakt door de gemeente De Ronde
Venen en Ronde Venen Fonds.

