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BOYS NAMED SUE

Onderweg naar de Liefde

(JOHNNY CASH BAND)

Boys Named Sue speelt enkel songs van
Johnny Cash maar vindt zichzelf geen Johnny
Cash Tribute band.
Het verschil zit er volgens hen in dat Boys
Named Sue de muziek van Johnny Cash
speelt zoals zij denken dat hij dit nu als jonge
artiest zou hebben gedaan.
Met veel energie en passie ( en humor)
waarbij ook altijd een rol voor het publiek is
weggelegd.

ROSE-ÎLE

Boys Named Sue speelt de liedjes van Cash
dus niet klakkeloos na. Johnny Cash is uniek,
bijzonder en niet te imiteren.

Rose-île brengt o.a. tango’s, rumba’s, walsen
en luisterliedjes in het Frans, Spaanstalig uit
Zuid-Amerika, Duits en Jiddisch. Vrolijke en
melancholische melodieën alsook ritmische
nummers om op te dansen, of om gewoon
van te genieten. Zij creëren een intieme sfeer
van romantiek en melancholie.
Zangeres Toetie Rijnaard heeft in de loop der
jaren een breed repertoire opgebouwd. Zij
zong in diverse groepen en deelt nu deze rijke
ervaring met de huidige begeleiders. Haar
warme stem past uitstekend bij de mooie
klankkleur van de instrumenten.
Deze worden bespeeld door: Theo Worm
klarinet en gitaar, Gérard Baldeo gitaar en
basgitaar, Nico Hoogland accordeon.

De energie, opwinding, rebellie en ontroering
die Cash opriep, die kun je terugvinden bij het
optreden van Boys Named Sue.

Aanvang: 15.00 uur Entree € 12,50
www.rose-ile-webnode.nl

Aanvang: 15.00 uur Entree € 15,00
www.monkeyman.nl

Club Chanson
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DE ANDERSONS - EEN
MOOIERE WERELD

Theaterconcert in de geest van
Pippi-schrijfster Astrid Lindgren

Volwassenen denken vaak dat vroeger alles
beter was, omdat ze toen nog keken als kind:
onbevangen, zonder vooroordeel, voordat
groepsdruk en faalangst bezit van ze namen.
Gewapend met liedjes, humor en existentiële
vragen gaan De Andersons op zoek naar een
antwoord. Ze zoeken hun toevlucht bij Astrid
Lindgren, de schrijfster die jong en oud wees
op het mooie en ongrijpbare in de wereld en
die zich inzette voor vrede, gerechtigheid en
kinderrechten. Bij haar begint de zoektocht
van De Andersons naar dat wat écht waarde
heeft, voor hun, voor hun kind, voor iedereen.

Dirk-Jan en Simone Zuurbier (samen SimonèZ)
zijn met hun tweetjes in staat om een volledig
concert op de planken te zetten met gitaar,
zang en soms contrabas. Liederen over de
liefde uit Nederland, maar ook uit Frankrijk,
Duitsland en zelfs Turkije. Tijdens hun concerten worden de nummers met zichtbare en
onzichtbare draden verbonden door persoonlijke verhalen en anekdotes. Toch kiezen zij er
speciaal voor vanmiddag voor om met 2 bijzondere muzikanten het podium te bestijgen.
Samen met toetsenist/bassist Marcel Groot en
percussionist Tom Overboom spelen zij covers
in de breedste zin van het woord, juist anders
dan het origineel. Een concert met popklassiekers van Elvis Presley, Bon Jovi , Nathalie
Imbruglia en het levenslied uit ons eigen land.
De rode draad van deze middag is, hoe kan het
ook anders……….Liefde.

20

FEBRUARI

20

MAART

Sterke harmonieën, loepzuivere zang en
ongedwongen stemgeluid maken The Lasses
een veelgevraagd duo in de internationale
folkscene: van Schotland tot Amerika tot
Japan. Margot Merah en Sophie Janna touren
met hun geweldige folkballades afkomstig uit
de Schotse, Ierse en Amerikaanse folktradities
en intieme eigen liedjes de hele wereld over.
Hun stemmen smelten prachtig samen in hun
akoestische muziek waarbij je referenties zou
kunnen maken met bijvoorbeeld Mary Black,
McGarrigles, the Roches, Sandy Denny en
Nathalie Merchant en Olabelle Reed. Van de
laatste 3 staan er tevens ook songs op hun
laatste album Undone.
Door de bijzondere combinatie van hun
stemmen en de mooie instrumentatie met
bodhrán, gitaar en tenor ukelele blijf je luisteren.

De Andersons: Anna Ågren en Roel Dullaart
Script en dramaturgie: Sjoerd Kuyper
Liedteksten: De Andersons en Sjoerd Kuyper
Muziek: Roel Dullaart

Aanvang: 15.00 uur Entree € 15,00
www.deandersons.nl

THE LASSES

Hemels folk duo!

Aanvang: 15.00 uur Entree € 10,00
www.simonez.nl
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APRIL

Aanvang: 15.00 uur Entree € 15,00
www.thelasses.nl
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MEI

