Huiskamers gezocht

Gluren bij de Buren
Huiskamerfestival 2021

Van vrijdag 7 t.e.m. zondag 16 mei
Keuzelijst artiesten
We durven bijna niet… maar tóch kijken we hoopvol uit
naar het voorjaar van 2021. Want van 7 tot en met 16
mei willen we weer Gluren bij de Buren.
Gluren bij de Buren is een initiatief van de gemeenten
Arendonk, Balen, Dessel, Laakdal, Lommel,
Mol en Retie. Het concept is eenvoudig: lokale
podiumkunstenaars uit verschillende disciplines steken
hun gemeentegrenzen over om op te treden in een
onbekende huiskamer of tuin. Je kan je aanmelden als
gastgezin tot en met 28 februari.
Geef je keuze door via het formulier dat je vindt op je
gemeentelijke website of Facebookpagina van Gluren
bij de Buren Huiskamerfestival. Gluren bij de Buren
wil grenzen verleggen. Het opzet is om artiesten een
speelplek te geven in een andere gemeente dan die waar
ze wonen. Hou je daar rekening mee bij je keuze?

Overzicht artiesten
Arendonk
Teazing
Barkley
Heidi van Tirol heeft een kosmischplan
Peacock & Lady N
Brandlake Jazz Ensemble
Mannenzanggroep De Gezellen
Double You
Balen
One Mon Band
[[???]]
Maple Street
Renee Goris
ManVanAn
De Willy’s met de strijkplank
Dessel
Lime Tree Reveries
Black Gadget
Pablo Groove
Lesley
Coverband On Time
Twirl Company Dessel
Night Train
Geel
Bluewire
RON ELLY
Va & Gina
Preludo
AnnaCie
Jef & Jonas
Duo Larpin

Overzicht artiesten
Laakdal
Threesome
Jens
Fun2play
Eric
Lommel
Mrs. P.Rules!
Mark Hellemans
Rudi Lavreysen
Three cats
Dyadic
Sustain
Duette
Jo Vercruysse en Rudy Maes
Leto
Forest / Mountain
Luyten Miet
You only love me ‘cause i feed you
Henk Tiebosch en Nico Neyens
Dodgy Curvin’s
Mol
Fristap
Martine Dams
Tequila Sunset
The Rappel Sisters
Nebbia
MuzeMan
GosH!
Betty
Jake
Jerom BOONS
Lieven & Wivine
Lodewijk de Beduimelde
Louis B Burrows
The Tin Can Telephone

Trio Coomans en Co
Anke Van Eeckeren, Rik Van Brabant & Asheema Vanlommel
Jazzbeth
komisch duo “Jos en Frank”
Kemosabe
Clarinets4Joy
Benny’s jazz quartet
Filoukes
Retie
Ivo Maes
Babette & Laure
Folkzien

Teazing
Arendonk
muziek (zang/groep)
            
7 dames met 7 stemmen, twee gitaren, een cajon en
klein slagwerk zingen meerstemmig liederen uit het popgenre van jaren 60 tot nu met nummers als Stand by me,
Fire, Home, Fantastig, …
Duur optreden:
45 minuten
Benodigde ruimte: 	 plaats voor 7 mensen, twee
			
gitaren en een cajon
Beschikbaarheid:
niet beschikbaar op 9, 10 en
			11 mei

BARKLEY
Arendonk
Muziek (pop/rock)
Barkley is en coverband uit de Kempen, bestaande uit
leden van verschillende ter ziele gegane bands die
terug zin kregen om samen muziek te maken. Met
een voorliefde voor het stevigere gitaarwerk uit hun
jeugdjaren gingen ze aan de slag om een gevarieerde set
samen te stellen gaande van Stone Temple Pilots tot Bad
Religion en alles wat daartussen past. Een uurtje Rock &
More voor de liefhebbers van ronkende gitaren!
Duur optreden:
60 minuten
Benodigde ruimte:
18 m²
Beschikbaar: 		
niet beschikbaar op 10 tem
			13 mei

Voorproefje:
www.facebook.com/BarkleyCoverband

Heidi van Tirol heeft
een kosmisch plan
Arendonk
Theater
Heidi Denissen kruipt in de rol van Heidi van Tirol, een
vrolijke meid die haar job bij Colruyt opzegt om haar
droom na te streven: een leven op de planken, om
de mensen een zetje te geven richting meer blijheid,
vrolijkheid en spiritualiteit in hun leven. Een wervelende
show vol zottigheid, grappige anekdotes en liedjes,
begeleid op de ukelele en geïnspireerd door ingevingen en
situaties. Heidi wordt bijgestaan door haar zus Hannelore.
Duur optreden:
60 minuten
Benodigde ruimte: 	 3 x 4 m
Beschikbaarheid:
niet beschikbaar op 11 mei

Peacock & Lady N
Arendonk
Muziek (pop/rock)
            
Peacock & Lady N staan voor jaren ervaring in de
muziekwereld (bij verschillende gerenommeerde
bands). Wim De Pauw en Nadja Segers spelen
luisterliedjes om bij weg te dromen, maar ook echte
sfeernummers. Muziek van alle tijden, volledig akoestisch
gebracht. Geen groot orkest, puur, zoals muziek hoort te
zijn.
Duur optreden:
2 x 45 minuten of in overleg
Benodigde ruimte: 	 6 m²   
Beschikbaarheid:
7 mei tot en met 16 mei

Voorproefje:
www.facebook.com/PeacockandLadyN/  

Bandlake Jazz
Ensemble
Arendonk
Muziek (jazz)
Het Brandlake Jazz Ensemble bestaat uit enthousiaste
muzikanten uit de grensstreek die bekende en minder
bekende jazz nummers vertolken. Ze schuwen het
avontuur niet in hun enthousiaste samenspel en
improvisaties. Het repertoire gaat van klassieke jazz tot
uitstapjes in de funk.
Duur optreden:
2 x 60 minuten of in overleg
Benodigde ruimte: 	 2 x 4 m   
Beschikbaarheid:
7 mei tot en met 16 mei

Voorproefje:
www.facebook.com/brandlakejazz
www.facebook.com/brandlakejazz/videos

Mannenzanggroep De
Gezellen
Arendonk
Muziek (klassiek)
De Gezellen is een 19-koppige a-capella
mannenzanggroep met thuisbasis in Arendonk, met
ondertussen 39 jaar ervaring. Ze worden begeleid door
een gedreven dirigent. De Gezellen brengen een mix van
klassieke en moderne liederen uit zowel het religieuze als
wereldlijke repertoire, in verschillende talen waarbij het
Engels overheerst. De harmonie tussen de verschillende
stemmen en de klankkleur zijn uniek, en werden meer
dan gesmaakt door de aanwezigen bij eerdere optredens.
Duur optreden:
Benodigde ruimte:
Beschikbaarheid:

Voorproefje

2 x 20 minuten of in overleg
ca. 20 m²
liefst niet tussen 12 en 16 mei

Double You
Arendonk
Muziek (pop/rock) en Woord
Een bekend baasje en zijn hond zongen ooit: “Er zit meer
in een liedje dan je denkt!” En dan ben je bijna 40, heb je
een heleboel obstakels op je pad gekregen en denk je er
plots hetzelfde over, dus waag ik een sprong. Ik haal mijn
gitaar van de haak, bedenk een setlist waar ik zelf graag
naar zou luisteren en breng die op mijn eigen manier. Van
Bruce Springsteen tot The Beatles. Van Bastille tot Bieber.
En soms iets van Double You. Een man met een gitaar.
Duur optreden:
60 à 90 minuten
Benodigde ruimte:
3 x 3 m, overdekt bij nat
			weer
Beschikbaarheid:
niet beschikbaar overdag op 7
			
en 10 mei, helemaal niet op
			
11,13,14,15 en 16 mei

One Mon Band
Balen
Muziek
Programma 1: Nostalgie.
In zijn voorstelling “Nostalgie” brengt hij liedjes die
op hem een diepe indruk nalieten. Sommige liedjes
verzeilden op de achtergrond maar zijn wel nog door
iedereen gekend.
Dit alles wordt doorspekt met amusante verhalen uit
zijn jeugd. Zijn enthousiaste manier van vertellen
werkt aanstekelijk bij het publiek. Aan de hand
van fotomateriaal wordt er een beroep gedaan op
het collectief geheugen van de toeschouwers. Deze
voorstelling is enkel geschikt voor een zittend en
luisterbereid publiek.
Programma 2: A la carte.
De “One Mon Band” put uit zijn ruime repertoire in
uiteenlopende genres en stelt een programma samen
op maat van het doelpubliek. De organisatoren kunnen
eigen suggesties doen. Dit optreden is geschikt voor elke
gelegenheid!
Duur optreden:
Benodigde ruimte:
Beschikbaar: 		

60 minuten
3x2m
in overleg met gastgezin

[[???]]
Balen
Muziek (pop/rock)
Een jong duo met een voorliefde voor muziek. We maken
muziek waarmee we jullie willen doen dromen over
zwoele zomeravonden en lang vervlogen herinneringen.
Dit met de ukelele en een stem als vaste leidraad
afgewisseld met andere instrumenten.
Duur optreden:
Benodigde ruimte:
Beschikbaar: 		

Voorproefje

30 minuten of af te spreken
2x2m
in overleg met gastgezin

Maple Street
Balen
Muziek (pop/rock)
Zes-koppige coverband met een goed gevoel voor
humor. We houden van huiskamerconcerten maar spelen
evenzeer op podia of voor gezelschappen als Femma.
We brengen nummers op een eigen akoestische en
meerstemmige manier, wat ook onze troef is. Geen luide
muziek maar een aangename set nummers van jaren 70
tot nu, met hier en daar een eigen nummer ertussen.
Duur optreden:
Benodigde ruimte:
Beschikbaar: 		

2x 45 minuten of af te spreken
12 m²
in overleg met gastgezin

Voorproefje:
www.facebook.com/MapleStreetBand

Renee Goris
Balen
Woord (bv. poëzie)
... misschien is het dat wel wat herinneringen zo
belangrijk doen lijken, onsterfelijk maken van al wat
sterfelijk is. Jammer want ik ben ze vergeten. Ik ben al
onze herinneringen vergeten. Zomaar kwijtgeraakt terwijl
ik mijn opa nog zo had beloofd om te blijven onthouden.
Maar net als hem slaag ik er niet in. Een stuk over
dementie en het feit dat ieder mens een verhaal nodig
heeft om niet te verdwijnen.
Duur optreden:
Benodigde ruimte:
Beschikbaar: 		

+-30 minuten
kan overal
in overleg met gastgezin

ManVanAn
Balen
Muziek (pop/rock)
Een bekend gezicht bij Gluren bij de Buren. Muziek met
humor, gebracht door vader en dochter. Wij wisselen
Nederlandstalige, Engelstalige en eigen nummers af met
zinloze kennis over de muziek. Van Miel Cools naar AC/DC
en als het moet terug. Voor ieder wat wils.
Duur optreden:
60 à 90 minuten
Benodigde ruimte:
6m
Beschikbaar: 		
niet beschikbaar op 7,12 en
			14 mei

De Willy’s met de
strijkplank
Balen
Muziek (pop/rock)
Deze twee broers kan je kennen van bands als
The Morning Woody’s, Auwguerke, Elephant, The
Vintage Roosters, New Dimension en tal van kleine
gelegenheidsbandjes. Een uur lang zorgen ze voor tal
van covers: van oeroude classics tot de nieuwste hits.
Verzoekjes? Laat maar horen!
Duur optreden:
Benodigde ruimte:
Beschikbaar: 		

60 minuten
4 m²
in overleg met gastgezin

Lime Tree Reveries
Dessel
Muziek (pop/rock)
Lime Tree Reveries zijn Elien, Erik en Tom. Met hun eerste
optreden, net voor de eerste lockdown, warmden we een
donkere saloon op voor de verjaardag van een vriendin.
Dat werd warm onthaald en sindsdien kriebelt het dan
ook om nog eens samen muziek te maken. De covers
die ze spelen kan je situeren in het alternatieve country
- en indie folk-genre, van Ryan Adams tot Townes Van
Zandt en veel daartussenin. Kampvuur 2.0 als je wil,
een akoestische set met herkenbare deuntjes en drie
stemmen die mooi blenden.		
Duur optreden:
Benodigde ruimte:
Beschikbaar: 		

Voorproefje

60 à 120 minuten
4 m²
niet op 9 en 13 mei

Black Gadget
Dessel
Muziek (pop/rock)
Black Gadget: een bandnaam om nooit te vergeten! Deze
coverband uit de Stille Kempen blies al menig dak eraf.
Zij brengen je een brede waaier aan covers in een net iets
steviger jasje. De frontman weet zijn publiek volledig te
bespelen.
Black Gadget brengt je naast muziek ook een prachtige
lichtshow.
Duur optreden:
60 minuten,
			
maar kan meer zijn
Benodigde ruimte:
30 m², maar we kunnen ons
			aanpassen
Beschikbaar: 		
in overleg met gastgezin

Voorproefje:
www.facebook.com/Black-Gadget

Pablo Groove
Dessel
Muziek (pop/rock)
Pablo treed op met een zogenaamde ‘loop-station’
waardoor hij op z’n eentje verschillende instrumenten kan
laten klinken zoals keyboard, bass, gitaar, fluit en sax.
Mooi gemixt met chill - en hip hop - beats.
Duur optreden:
			
Benodigde ruimte:
Beschikbaar: 		

Voorproefje

van 45 tot 90 minuten,
af te spreken
6 m²
in overleg met gastgezin

Lesley
Dessel
Muziek (pop/rock)
Als zanger/muzikant probeer ik wat variatie te brengen in
de muziek. Als pianist/gitarist begeleid ik mezelf in een
repertoire dat gaat van kleinkunst tot pop en rock.
Duur optreden: 90 minuten
Benodigde ruimte: 4 m²
Beschikbaar: in overleg met gastgezin

Voorproefje:
www.facebook.com/studiofantomized

Coverband On Time
Dessel
Muziek (pop/rock)
Coverband On Time is tegenwoordig niet meer of minder
dan een stevig duo, waarbij Marco voor de ritmische
helft zorgt en Lesley voor de melodische helft. Samen
brengen ze een bonte mix van muziek uit het collectieve
geheugen, gaande van een stevige rock ‘n roll over
Vlaamse meezingers tot aan de grootste hits uit de
voorbije decennia. Laat u alvast verrassen door onze “Ah,
da’s lang geleden dat ik die nog eens gehoord heb!”nummers op een reis beginnende in de jaren 50 waarvan
het einde nog lang niet in zicht is!			
Duur optreden:
Benodigde ruimte:
Beschikbaar: 		

120 minuten
8-10 m²
in overleg met gastgezin

Voorproefje:
www.facebook.com/CoverbandOnTime

Twirl Company Dessel
Dessel
Dans
We hebben onze twirl-dansstukken verwerkt in het
verhaal van Alice in Wonderland. Het verhaal wordt
verteld met stukken dans, twirling en expressie.
Duur optreden:
20 a 30 minuten
Benodigde ruimte:
5 x 7 m, vlakke ondergrond en
			
minstens 4m hoogte voor het
			
opgooien van de baton. Indien
			
gewenst kan een act met
			vuurstokken ook.
Beschikbaar: 		
in overleg met gastgezin

Voorproefje:
www.facebook.be/twirlcompanydessel

Night Train
Dessel
Muziek (pop/rock)
Night Train is het resultaat van een jarenlange muzikale
vriendschap. Dit viertal met Elien Wuyts (zang), Davy
Lemmens (bas), Giovanni Ceccucci (piano) en Bart Thys
(drums) beperkt zich niet tot één genre. We durven het
aan het publiek mee te nemen op een heuse reis door de
tijd: van Marvin Gaye, Stevie Wonder en Bill Withers tot
Ed Sheeran en Selah Sue. Onze setlist zal je ongetwijfeld
verbazen.
Duur optreden:
2x 45 minuten,
			
kan korter indien gewenst
Benodigde ruimte:
8 m², we voorzien zelf geluid
			en licht
Beschikbaar: 		
niet beschikbaar op 9 mei en		
			
tussen 12 en 16 mei

Voorproefje:
www.facebook.com/Coverbandnighttrain

Bluewire
Geel
Muziek
Bluewire bedient zich met mate van virtuoos
instrumentaal snarengeweld, maar verkiest een
overwegend vocaal repertoire. Naast naarstig fiddle,
gitaar- en mandolinelabeur draait een flink deel van elke
set rond de stem van Katrine Druyts, die met evenveel
gemak een Billie Holiday blues croont, als een Kurt Weill
vertolkt of een Mexicaans drinklied bralt. De stemmen van
de boys refereren soms aan de brother duets uit de fifties,
en met Lej’s tenor en de raspende basstem van violist Jef
klinkt een gospel of een close harmony kwartet … zoals
we dachten dat het moest klinken.
Duur optreden:
Benodigde ruimte:
Beschikbaar: 		

Voorproefje

2 x 44 minuten
8 m²
in overleg met gastgezin

RON ELLY
Geel
Muziek (pop/rock)
Ron Elly is al 55 jaar actief als solozanger en maakt
deel uit van een rock & roll trio. Solo brengt hij allround
nummers voor iedereen. Heb je de ruimte om hen als trio
te ontvangen? Dan brengen ze de tonen van de sixties
naar jouw huis of tuin, met live drums, gitaar en bas, en
3 zangers.
Duur optreden:
45 minuten
Benodigde ruimte:
6 m² solo, met trio 12 m²
Beschikbaar: 		
niet beschikbaar op 9 en
			16 mei

Voorproefje:
www.facebook.com/ron.elly.5

Va & Gina
Geel
Muziek (pop/rock)
Va & Gina presenteert zich als een akoestisch duo dat
muziek vanaf de jaren ‘60 tot nu in een intiem kleedje
steekt. Ruth en Stef spelen voor u intieme popnummers
en echte meezingers in een akoestisch kleedje. Van Chris
Isaac tot Lady Gaga, van Oasis tot Otis Redding en van de
Beatles tot de Rolling Stones.
Duur optreden:
+-90 minuten
Benodigde ruimte:
4 m² solo
Beschikbaar: 		
bij voorkeur spelen tijdens het
			weekend (vrij/zat/zon)

Voorproefje

Preludo
Geel
Theater
De zes spelers van Preludo zijn net zo benieuwd als jij wat
er zich bij jouw thuis zal afspelen. Bij improvisatietheater
wordt alles ter plaatse verzonnen. We bouwen een
theaterstuk dat net zo goed hilarisch als diep ontroerend
kan zijn met de input van jouw gasten. Zij geven vanop
hun plekje aan waar er gesleuteld wordt aan personages,
scènes, thema’s, ... En Preludo speelt en amuseert. Alles
wat je te zien krijgt is uniek, nooit eerder vertoond en zal
nooit meer op dezelfde manier te zien zijn!
Duur optreden:
in overleg, gemiddeld 2 x 45
			
minuten met pauze
Benodigde ruimte:
We passen ons spel aan de
			beschikbare ruimte
Beschikbaar: 		
Op weekdagen niet behalve
			vrijdag

Voorproefje:
www.facebook.com/Preludo

AnnaCie
Geel
Muziek (nederlandstalig)
AnnaCie brengt Nederlandstalige liedjes van het lichtere
genre, variërend van een luisterliedje, een wals, tot echte
meezingers. Ze is een klassiek geschoolde zangeres, die
graag entertainment brengt voor iedereen die houdt van
Vlaamse/Nederlandstalige muziek van vroeger en nu.
Duur optreden:
Benodigde ruimte:
			
Beschikbaar: 		

50 tot 60 minuten
3.5 m voorzijde X 2.5 m diepte
t.o.v. het publiek
in overleg met gastgezin

Jef & Jonas
Geel
Comedy
Het komische duo Jef en Jonas laat je lachspieren vast
en zeker werken. Vorig jaar hebben ze een workshop en
een tour van de kempen met Nigel Williams afgerond
onder “Pact de mic”. Naar eigen zeggen hebben ze lang
nagedacht over welke naam eerst mocht komen te staan.
Dit vochten ze uit in een wedstrijd “Niels Destadsbader
covers” zingen. Jonas kende de meeste, dus hij was de
loser en kwam tweede te staan.
Duur optreden:
Benodigde ruimte:
Beschikbaar: 		

15 tot 25 minuten
6 m²
in overleg met gastgezin

Voorproefje:
www.facebook.com/JEFENJONAS

Duo Larpin
Geel
Muziek (pop/rock)
Duo Larpin bestaat uit 2 broers, Hans en Fritz Jochems.
Ze hebben een voorliefde voor gitaar en contrabas. Met
deze instrumenten brengen ze een boeiende mix van
eigen muziek, jazz, blues, chanson en manouche gypsy
jazz.
Duur optreden:
60 tot 90 minuten
Benodigde ruimte:
2 m², brengen eigen compacte
			versterking mee
Beschikbaar: 		
in overleg met gastgezin

Voorproefje

Threesome
Laakdal
Muziek (pop/rock)
Threesome is een band van gelijkgestemde vrienden
waarbij alles kan en mag: ze brengen akoestische
ambiance muziek van de jaren 70 tot nu, ook de
B-kantjes. De enige voorwaarde voor hun muziek is
plezier maken en genieten!
Duur optreden:
Benodigde ruimte:
Beschikbaarheid:

Voorproefje

90 tot 120 minuten
6 m²
in overleg met gastgezin

Jens
Laakdal
Muziek (pop/rock)
Deze zanger-gitarist uit Laakdal staat voor aangename
akoestische covers van bekende pop en rock nummers.
Hij laat zich inspireren door zowel hedendaagse als
oudere nummers en genres van rock, folk tot hiphop
en dance. Jens neemt je mee in een muzikaal verhaal
waarvan elke bladzijde je opnieuw verrast.
Duur optreden:
Benodigde ruimte:
Beschikbaar: 		

60 à 120 minuten (in overleg)
4 m²
in overleg met gastgezin

Voorproefje:
www.facebook.com/Oneplus.music.byJens/

Fun2play
Laakdal
Muziek (pop/rock)
Fun2play is een coverband die Folk, Blues, Rock and
Country brengt. Met 2 zangeressen en 4 muzikanten
nemen ze je mee voor 2 uur muzikaal plezier. Hun
playlist spreekt iedereen aan, dus succes verzekerd!
Duur optreden:
Benodigde ruimte:
Beschikbaar: 		

+-120 minuten
16 m² solo
in overleg met gastgezin

Voorproefje:
www.facebook.com/Fun2PlayBand

Eric
Laakdal
Muziek (pop/rock)
Eric, de solo artiest met keyboard en gitaar, laat je zijn
torenhoge passie voor muziek zien in zijn gevarieerde
nummers. Zijn repertoire omvat country, blues, rock,
rock ‘n roll, vlaamse schlagers en ballads, én kan
aangepast worden aan de wensen van het gastgezin. Een
leuk weetje: hij treedt regelmatig op in WZC met een
programma afgestemd op de bewoners.
Duur optreden:
Benodigde ruimte:
Beschikbaarheid:

max. 120 minuten
4 m²
14 mei niet beschikbaar

Mrs. P.Rules!
Lommel
Muziek (pop/rock)
Mrs. P. Rules! vertelt verhalen met passie en melancholie,
rauwe sad songs, dramalove vol emoties en regelmatig
een flinke dosis euforie met buitensporige happiness.
Ingetogen en uitbundige covers met een persoonlijke
twist wisselen elkaar af. Inspiratie halen ze bij Beth Hart,
Tina Dico, Tom Waits, Janiva Magness, Beth Hart, Damien
Rice en vele anderen.
Duur optreden:
Benodigde ruimte:
Beschikbaar: 		

3 sets van 30 minuten
3 m²
in overleg met gastgezin

Voorproefje:
www.facebook.com/MrsPRules

Mark Hellemans
Lommel
Muziek (pop/rock)
Met ‘Music is More’ brengt Mark een programma waarin
hij duidelijk wil maken dat er muziek meer is dan
enkel het spelen van wat noten. De nadruk ligt op de
instrumentale benadering van bestaande songs, met in de
hoofdrol een elektrische gitaar. Verwacht geen ‘one man
show’ met bulderende gitaarriffs of complexe jazz lines
maar een sferische benadering van verschillende bekende
nummers.
Duur optreden:
90 minuten en meer
Benodigde ruimte:
4 m², brengt eigen
			materiaal mee
Beschikbaar: 		
in overleg met gastgezin

Rudi Lavreysen
Lommel
Woord (bv. poëzie)
“Rudi schrijft verhalen. Zo vat je het ongeveer samen.
Deze ludieke en herkenbare, korte en zeer korte verhalen
zijn het ideale tussendoortje. Een ode aan de menselijke
kantjes.”
In maart 2021 verschijnt ‘Allesbehalve Super’, een
verzamelwerk met 67 verhalen. Tijdens een optreden
leest Rudi hieruit een 15-tal verhalen voor gebundeld per
thema, zeker geen wereldschokkende gebeurtenissen.
Nieuwsgierig mijmert hij over de meest banale situaties
– van een bezoek aan zijn ma in het woonzorgcentrum
tot een ontmoeting op café – en projecteert zijn
verwondering in woorden. Zo biedt hij een onverwachte
kijk op dingen waar we nog zelden bewust bij stilstaan.
“Wat aanvankelijk als een doodgewone situatie start,
mondt in deze verhalen vaak uit in een onverwachte,
naakte waarheid, die ze een subtiele grappige toets
geeft.”
Duur optreden:
60 minuten en tijd voor
			wat vragen
Benodigde ruimte:
niet veel, een tafel en
			een stoel
Beschikbaar: 		
in overleg met gastgezin
Voorproefje:

Three Cats
Lommel
Muziek (folk/country)
De Three Cats brengen Engelstalige luistermuziek, met
een beetje folk en een country tintje. De nummers
worden met gitaar begeleid of heel puur, a cappella
gezongen, maar altijd betoverend mooi.
Duur optreden:
Benodigde ruimte:
Beschikbaar: 		

Voorproefje

60 minuten
9 m²
in overleg met gastgezin

Dyadic
Lommel
Muziek (pop/rock)
Dyadic brengt popnummers van vroeger en nu in een
tweestemmig en akoestisch jasje. Eline en Mitch leerden
elkaar kennen op school en hebben intussen samen een
mooi repertoire opgebouwd. Van Tina Turner over Bart
Peeters, Ellie Goulding of CCR: deze twee draaien er hun
hand niet voor om! Ze spelen akoestisch met 1 gitaar en
zingen tweestemmig.
Duur optreden:
Benodigde ruimte:
Beschikbaar: 		

90 minuten
minstens 12 m²
niet beschikbaar op 8 mei

Voorproefje:
www.facebook.com/DyadicMusix
of instagram dyadicmusic

Sustain
Lommel
Muziek (akoestisch/easy listening)
Sustain zorgt voor een krachtige balans van samen- en
solozang met ingetogen en soms virtuoze piano- en
gitaarimprovisaties. De groep kenmerkt zich door haar
acoustic easy listeningmuziek met een zweem van blues
en folk, waarmee ze een geheel eigen invulling geven aan
bekende en minder bekende nummers van vele artiesten.
Sustain betekent ‘het naklinken van de muziek, lang
nadat de laatste noten gespeeld en gezongen zijn’. Dat
belooft!
Duur optreden:
Benodigde ruimte:
Beschikbaar:		

2 x 45 minuten
10-15 m²
in overleg met gastgezin

Voorproefje:
www.facebook.com/sustain.muziekgroep

Duette
Lommel
Muziek (pop/rock)
Shalina en Charlotte vormen samen het muzikaal duo
Duette. Ze brengen vooral covers van hun favoriete
nummers, maar zijn ook volop in de weer met eigen
songs te schrijven. Dat doen ze door creatief om te gaan
met hun eigen stemmen, een gitaar en een ukelele.
Duur optreden:
Benodigde ruimte:
Beschikbaar: 		

60 minuten
tussen 6 en 9 m²
bij voorkeur in het weekend

Voorproefje:
www.facebook.com/DuetteBand

Jo Vercruysse en Rudy
Maes
Lommel
Muziek (easy listening)
Rudy is beroepspianist en Jo is zanger-gitarist, samen
spelen ze easy Listening muziek in singer-songwriters
en country sfeer. Ze brengen eigen nummers maar ook
Nederlandstalige muziek van o.a. Stef Bos, Luc De Vos,
Kommil Foo .. en Engelstalige covers komen aan bod.
Duur optreden:
2 x 35 à 40 minuten met pauze
Benodigde ruimte:
8 m²
Beschikbaar: 		
beschikbaar op 7,8,9,10 en
			11 mei

Leto
Lommel
Muziek (hiphop / rap)
Leto neemt bij zijn optredens de kans om zijn verhaal
te vertellen aan de hand van zijn muziek. Hij neemt
mensen mee in het leven van een jongeren. De muziek is
emotioneel en informatief maar zorgt er ook voor dat je
niet stil kan staan en aan het dansen wil gaan.
Duur optreden:
Benodigde ruimte:
Beschikbaar: 		

Voorproefje

30 à 60 minuten
8 m²
in overleg met gastgezin

Forest / Mountain
Lommel
Muziek (pop/rock)
Forest / Mountain is een instrumentaal trio diep geworteld
in Limburg. Ze brengen Post Rock die je meedraagt langs
intieme melodieën die dan weer opbouwen tot strakke
riffs en muren van geluid. De sound van Forest Mountain
valt het best te beschrijven als een mix van post-rock,
noise en post-metal.
Duur optreden:
Benodigde ruimte:
Beschikbaar: 		

Voorproefje
of Spotify

30 à 45 minuten
10 m²
13 tem 15 niet beschikbaar

Luyten Miet
Lommel
Muziek (pop/rock)
Miet brengt covers in een breed repertoire voor jong en
oud. Met een heerlijke mix van Nederlandstalig, Duits en
Engelse muziek zorgt ze voor een avond vol coversongs.
Altijd ambiance!
Duur optreden:
Benodigde ruimte:
Beschikbaar: 		

Voorproefje

in overleg
4 m²
6 mei is niet beschikbaar

Henk Tiebosch en Nico
Neyens
Lommel
Muziek (accordeon)
Accordeonist Henk Tiebosch vormt met klarinettist
Nico Neyens al jaren een uiterst muzikaal duo. Op het
programma staat volksmuziek van Argentinië tot Zweden
met enkele ludieke klassieke uitstapjes.
Duur optreden:
Benodigde ruimte:
Beschikbaar: 		

45 tot 60 minuten
2 m²
bij voorkeur in het weekend

Dodgy Curvin’s
Lommel
Muziek (pop/rock)
Nee, er valt niet veel te zeggen. Vier vrouwen en een knul
maken muziek. Al sinds 2004. Het klikt....in maat. Magie,
vonken, rondvliegend zweet,...We besparen jullie liever de
grote woorden.
Een vergelijking, zeg je? Wel gooi de nineties in de
blender, smijt het goedje op een bakplaat, een uurtje
laten taaien op 250°. Ping, daar is uw dampend
plakkaatje oestrogeen rock, Dodgy Curvin’s.
Duur optreden:
Benodigde ruimte:
Beschikbaar: 		

Voorproefje

ongeveer 45 minuten
10 m²
in overleg met gastgezin

Fristap
Mol
Muziek (pop/rock)
Het Vlaamse wonderkind Fristap speelt moederziel alleen
zijn eigen nummers aangevuld met spul waaruit hij
inspiratie putte. Fristap werd streng maar rechtvaardig
opgevoed door een team van gespecialiseerde charlatans,
in bijberoep vaandeldragers van de Americana. Hij eert
zijn vaders die er nooit waren door hun liedjes naar zijn
eigen hand te zetten. Kunnen aan bod komen: Guthrie,
Hiatt, Van Zandt, Dylan, Young, Foley,… Je kent ze wel.
Gitaar en mondharmonica raggen op de kicks uit de
Fristap kartonstamper.
Duur optreden:
Benodigde ruimte:
Beschikbaar: 		

Website Fristap.com
Voorproefje 1
Voorproefje 2

45 minuten
6 m²
in overleg met gastgezin

Martine Dams
Mol
Nederlandstalige kleinkunst, chansons,
aangevuld met enkele meezingers
Martine Dams uit Geel is een veelzijdige artieste die al
vele watertjes heeft doorzwommen: van het Antwerpse
Sportpaleis tot cc de Werft in Geel. In het Nederlandstalige
programma ‘Met de groeten van Martine’, brengt ze onder
begeleiding van haar gitaar een mengeling van bekende
kleinkunstnummers, afgewisseld met eigen werk en
meezingers. Ben je nieuwsgierig naar de geschiedenis van
de kleinkunst door de jaren heen? Ook dat brengt Martine
met veel plezier aan de hand van verhalen en muziek.
Duur optreden:
2 x 40’ minuten of
			af te spreken
Benodigde ruimte:
ruimte voor kleine 			
			
geluidsinstallatie en 2 micro’s
Beschikbaar: 		
in overleg met gastgezin

Website www.martinedams.be
Website www.kempenshows.be

Tequila Sunset
Mol
Muziek (pop/rock)
Kies uit een selectie van meer dan 100 liedjes uit het à
la carte menu. Met Tequila Sunset reis je mee door de
warmte van Calypso boardwalks naar de diepe intensiteit
van Scarborough fairs, via de sixties van Johnny Cash,
recht naar de Summer in the city. Je geniet van een
cocktail van Gainsbourg met een vleugje ABBA en een
schijfje Paul Simon. Je mijmert mee over de Lichtjes
van de Schelde naar dat Kleine café aan de haven. Met
de Boots van Nancy Sinatra leg je lekker makkelijk 500
Miles af, om comfortabel aan te komen bij onze
elektrische vrienden van Tubeway Army. Tegen het einde
van de reis, keer je met fijne herinneringen en een lekker
gevoel huiswaarts.
Duur optreden:
Benodigde 		
Beschikbaar: 		

Voorproefje

mogelijk tot 180 minuten
ruimte: 16 m²
in overleg met gastgezin

The Rappel Sisters
Mol
Muziek (jaren 40/50)
Het enthousiaste trio The Rappel Sisters, brengen
klassiekers uit de jaren 40 en 50 terug tot leven. Dit
combineren ze met hedendaags songs die ze maar al te
graag in een jasje vol ‘swing’ steken. Voeg daarbij nog
vrolijke danspasjes toe, en amusement is verzekerd! Let’s
swing it!
Duur optreden:
45 à 60 minuten
Benodigde ruimte:
18 m² + overdekte ruimte
			geluidsmateriaal en
geluidsman
Beschikbaar: 		
in overleg met gastgezin

Voorproefje:
www.facebook.com/The-Rappel-Sisters

Nebbia
Mol
Muziek (pop/rock)
Nebbia is het singer-songwriter project van Lucas
Nevelsteen. In 2020 trok Lucas de natuur in, op zoek naar
inspiratie. Tijdens zijn wandelingen in het Duits vulkanisch
gebied en aan de oevers van de rivier, kwam zijn eerste
gelijknamige EP ‘Nebbia’ tot stand. Nebbia brengt acht
schitterende akoestische nummers die je ongetwijfeld
doen wegdromen.
Duur optreden:
30 minuten
Benodigde ruimte:
4 m²
Beschikbaar: in overleg met gastgezin

Voorproefje

MuzeMan
Mol
Nederlandstalige liederen en poëzie
Het trio MuzeMan, dat zijn Tjen Martens, Frans Deckx
en Rik Van Brabant. In ‘Liefde voor het leven, leven
voor de liefde’, brengen zij Nederlandstalige liederen en
poëzie over de liefde en alles wat daarbij hoort. In deze
voorstelling tracht MuzeMan de liefde in al zijn facetten te
vangen: de prille verliefdheid met zijn onzekerheden, de
miskende liefde met zijn ontgoochelingen, de misverstane
liefde, de trouwe liefde, de ondanks-alles-toch-blijvende
liefde, de toekomstige liefde, de gerijpte liefde... Kortom,
de doodgewone liefde waar niemand zonder kan.
Duur optreden:
60 à 90 minuten
Benodigde ruimte:
15 m²
Beschikbaar: 		
niet beschikbaar op 9, 13
			en 16 mei

GosH!
Mol
Muziek (pop/rock)
GosH! heeft een aantal optredens op zijn actief rond de
Kempische kerktorens. Patty (zang) heeft in het verleden
regelmatig akoestische sets gebracht. Manu (bas) en Bert
(gitaar) hebben een luidruchtig verleden bij metalbands.
Verwacht echter geen ruige muziek, maar melodieuze
pop- en rocksongs met hier en daar een scherp randje.
Voor de gelegenheid brengt GosH! een prachtige
akoestische set.
Duur optreden:
Benodigde ruimte:
Beschikbaar: 		

Voorproefje

60 à 90 minuten
6 m²
in overleg met gastgezin

Betty
Mol
Muziek (pop/rock)
Vanuit hun liefde voor pop- en rockmuziek, richtten
Patty (zang) en Bert (gitaar) ‘Betty’ op. Later vervoegt
ook ervaren gitarist Jos het muzikale duo. Met nummers
van Bronski Beat, Fleetwood Mac, Tori Amos, Garbage,
Seal, … neemt Betty je weer mee naar de jaren ‘80 en
‘90. De eigen akoestische versies zullen je ongetwijfeld
charmeren.
Duur optreden:
Benodigde ruimte:
Beschikbaar: 		

60 minuten
6 m²
in overleg met gastgezin

Jake
Mol
Muziek (pop/rock)
Sinds 2018 brengen de muzikale helden van ‘Jake’,
Kris en Jan, een selectie van oude en nieuwe pop- en
rocknummers. Verwacht je aan akoestische covers van
o.a. R.E.M, The Scabs, Nirvana, Oasis, The Police, David
Bowie, Skunk Anansie, The Kooks, … Dat de sfeer met
zo’n programma fantastisch zal zijn, spreekt voor zich!
Duur optreden:
Benodigde ruimte:
Beschikbaar: 		

60 à 90 minuten, af te spreken
6 m²
in overleg met gastgezin

Jerom BOONS
Mol
Luisterliederen uit het repertoire van
kleinkunstenaar Miel Cools
Jerom Boons brengt luisterliederen uit het repertoire
van kleinkunstenaar Miel Cools. In een intieme en
sfeervolle setting neemt Jerom je onder begeleiding
van zijn klassieke gitaar mee doorheen het repertoire
van de kleinkunsttroubadour (1960 - 2000). Tussen de
luisterliederen door, leer je meer over het leven van Miel
Cools, ook wel gekend als de ‘Nestor van de kleinkunst’.
Opmerking: Gezien het om ‘luisterliederen’ gaat waarbij
de tekstinhoud primeert is het belangrijk dat het publiek
tijdens het optreden stilte en aandacht kan bewaren.
Duur optreden:
50 à 60 minuten,
			af te spreken
Benodigde ruimte:
4 m² - voorkeur voor 		
			
huiskamer in functie van sfeer,
			luisteroptreden
Beschikbaar: 		
af te spreken met gastgezin

Lieven & Wivine
Mol
Mix van luisterliederen en poëzie
Met het programma ‘Muzische Momenten’ brengen
Lieven Van Vaerenbergh en Wivine Vanmechelen een
kleurrijk liederen- en gedichtenboeket in een oprecht
doorleefde, zacht gedragen sfeer. Een intimistisch,
warm, poëtisch, kunstzinnig programma van fijne, eigen
gedichten van Wivine die vloeiend verweven worden met
eigen hertalingen van Franse chansons, gezongen en op
klassieke gitaar gespeeld door Lieven. Verwacht je aan
gedichten en liederen die heel dicht bij het leven staan.
Fijngevoelig, diepzinnig en tegelijk zacht toegankelijk.
Opmerking: Gezien het om ‘luisterliederen’ en gedichten
gaat waarbij de tekstinhoud primeert is het belangrijk dat
het publiek tijdens het optreden stilte en aandacht kan
bewaren.
Duur optreden:
2 x 45 minuten
Benodigde ruimte:
6 m² - voorkeur voor 		
			
huiskamer in functie van sfeer,
			luisteroptreden
Beschikbaar: 		
in overleg met gastgezin
Voorproefje:
www.facebook.com/lievenenwivine

Lodewijk de
Beduimelde
Mol
Een stemmige kleinkunstvoorstelling
voor een luisterbereid publiek
Het repertoire van Louis Verbeeck en Miel Cools
inspireerde Jerom Boons, Lieven Van Vaerenbergh en
Wivine Vanmechelen om samen een ode te brengen aan
Louis Verbeeck, voor wie humor de slagroom op het
dagelijkse leven was. Met ‘Lodewijk de Beduimelde’ wordt
het artistiek schrijfwerk van Louis terug tot leven gewekt.
Jerom zingt begeesterd liederen van Miel Cools op teksten
van Louis. Lieven zette enkele Verbeeckgedichten op
muziek. Wivine brengt een voordracht van fijnzinnige
cursiefjes en speelse gedichten, af en toe met een
melancholische ondertoon.
Opmerking: Gezien het om ‘luisterliederen’ en gedichten
gaat waarbij de tekstinhoud primeert is het belangrijk dat
het publiek tijdens het optreden stilte en aandacht kan
bewaren.
Duur optreden: 2 x 45 minuten
Benodigde ruimte: 6 m² - voorkeur voor huiskamer
in functie van sfeer, luisteroptreden
Beschikbaar: in overleg met gastgezin

Louis B Burrows
Mol
Muziek (pop/rock)
Louis B Burrows is een jonge, beloftevolle
singersongwriter uit de heuvels van midden-Engeland.
Gevormd door zijn ervaring als straatmuzikant en door
de liefde naar België gebracht, brengt hij nu sfeer in de
Kempense huiskamers. Louis heeft zich vooral toegelegd
op folk en country, maar een vleugje punk is nooit veraf.
Naast zijn onmiskenbare Britse roots brengt hij ook zijn
aanstekelijke enthousiasme naar jouw buurt.
Duur optreden:
Benodigde ruimte:
Beschikbaar: 		

Voorproefje

60 à 90 minuten
4 m²
in overleg met gastgezin

The Tin Can Telephone
Mol
Muziek (pop/rock)
The Tin Can Telephone Band is een muzikale folk-rock
band bestaande uit; singer-songwriter Louis B Burrows,
multi-instrumentalist Fred De Geus, drummer Jarne Cools
en bassist Nico Peeters. In 2019 wonnen ze de Fiesta
Rally van Fiesta Mundial, de laatste festivaldag gaven ze
de aftrap op het Veriso Stage.
Duur optreden:
Benodigde ruimte:
Beschikbaar: 		

Voorproefje

60 minuten
6 m²
in overleg met gastgezin

Trio Coomans en Co
Mol
Populaire muziek en meezingers
Van kleins af, maakt de familie Coomans samen muziek.
Samen richtte ze het orkest ‘Trio Coomans en Co’
op. ‘Co’, dat zijn hun vrienden. Het gezellige orkest,
bestaande uit Joske (accordeon), Zjev (accordeon),
Michel (gitaar) en André (kleine percussie), brengt je met
veel enthousiasme Vlaamse en Nederlandse klassiekers
als ‘Oh heideroosje’ en ‘In de stille Kempen’. Kriebelt het
al om mee te zingen? Trio Coomans en Co zorgt voor de
songteksten. Zo gaat dat meezingen vanzelf. Gezelligheid
en plezier verzekerd!
Duur optreden:
			
Benodigde ruimte:
Beschikbaar: 		

60 to 120 minuten,
af te spreken
12 m²
in overleg met gastgezin

Anke Van Eeckeren,
Rik Van Brabant &
Asheema Vanlommel
Mol
Muziek, verhalen en poëzie
Na een maandenlange periode van sombere berichten
en verplicht afstand houden, zouden we bijna vergeten
dat het geluk ook nog bestaat. En dat het zelfs gratis is,
én overal te vinden. Drie Mollenaren brengen het geluk
zelfs bij u aan huis. De positieve psychologe en lachcoach
Anke Van Eeckeren schreef twee deugddoende boekjes
over geluk. Haar geluksverhalen zijn heel herkenbaar én
aanstekelijk. Voor deze gelegenheid leest Anke enkele
bronnen van geluk voor, mooi omkaderd met muziek en
poëzie. Gitariste Asheema Vanlommel brengt heerlijke
liedjes zoals ‘What a wonderful World’ en ‘I have a dream’.
Poëzieliefhebber Rik Van Brabant leest gepaste gedichten
voor vol vriendschap, liefde en geluk. Thema’s als de
natuur, dansen en lachen zorgen voor een warme sfeer
van gelukzaligheid en intimiteit. Puur genieten!
Duur optreden:
60 minuten
Benodigde ruimte:
14 m² - ruim, rekening 		
			
houdende met de corona 		
			maatregelen
Beschikbaar: 		
in overleg met gastgezin
Voorproefje: Kan op aanvraag bezorgd worden via mail.

Jazzbeth
Mol
Muziektheater
Jazzbeth, dat zijn twee zangeressen, die zich tussen
de verschillende muziekgenres als vissen in het water
voelen. Muzikaal begeleid door een multifunctionele
pianist, brengen ze je een theatraal concert met
fijne babbels, doorspekt met de nodige portie humor.
Gegarandeerd genieten!
Duur optreden:
60 minuten
Benodigde ruimte:
18 m² - ruim, rekening 		
			
houdende met de corona 		
			maatregelen
Beschikbaar: 		
niet beschikbaar op 15 en
			16 mei

Komisch duo “Jos &
Frank”
Mol
Comedy
De twee Wezelnaren Jos Vrachten en Frank Van
Vaerenbergh vormen al 45 jaar het komische duo ‘Jos &
Frank’. Al jaren brengt dit veelgevraagde duo zalen aan
het lachen, met een oud, maar effectief humoristisch
recept van ‘aangever versus sulleke’. Met hun hilarische
performances, geïnspireerd door komieken als Gaston &
Leo, André van Duin, Frans Dusschoten, Jacques Vermeire
en Luc Verschueren, ga je achteraf gegarandeerd met een
glimlach naar huis.
Duur optreden:
Benodigde ruimte:
Beschikbaar: 		

60 minuten
8 m²
in overleg met gastgezin

Kemosabe
Mol
Muziek (pop/rock)
De gezellige akoestische band, Kemosabe, zorgt voor
hartverwarmende klassiekers en recente sfeervolle hits uit
de pop- en rockmuziek. Kemosabe brengt pure, gestripte
versies van songs met gitaar, piano en zang. Ideaal voor
een gezellige avond, met een vleugje entertainment en
een hoog gehalte plezier!
Duur optreden:
Benodigde ruimte:
Beschikbaar: 		

90 tot 120 minuten
12 m²
in overleg met gastgezin

Clarinets4Joy
Mol
Muziek (klassiek)
Clarinets4Joy werd opgericht in 2017 in de Academie voor
Muziek en Woord van Mol. Dit klarinetkwartet, bestaande
uit Jan Bruyninckx (basklarinet), Stien Curinckx (sib en
mib klarinet), Nadine Vandingen (sib klarinet) en Carine
Joos (sib klarinet), brengt een repertoire van klassieke
tot lichte muziek. Met Gluren bij de Buren zetten ze graag
hun eerste stapjes buiten Mol.
Duur optreden:
2 x 40 of 90 minuten,
			met pauze
Benodigde ruimte:
6 m²
Beschikbaar: 		
niet beschikbaar op 8 en 9 mei

Benny’s Jazzquartet
Retie
Muziek (pop/rock)
Benny’s Jazzquartet brengt erg toegankelijke
instrumentale jazzmuziek. Zowel ingetogen jazzstandards
als opzwepende latin, zowel Django als Miles, zitten in
hun repertoire. Je hoeft geen jazzkenner te zijn om hun
muziek te smaken. Integendeel, je zal eerder verrast zijn
dat vele van de melodieën je bekend in de oren klinken.
Duur optreden:
Benodigde ruimte:
Beschikbaar: 		
			

2 x 45 minuten
20 m²
niet beschikbaar zondag 9 mei
en van 13 t.e.m. 16 mei

Website: www.bennysjazzquartet.be

Filoukes
Retie
Muziek (pop/rock)
Een gezellige namiddag of avond vol zalige en originele
covers van vroeger en nu.
Gebracht door Brenda en Tinne, die zorgen voor vocals en
instrumentale begeleiding. Voor elk wat wils!
Duur optreden:
30 à 60 minuten
Benodigde ruimte:
enkele vierkante meters;
			
plaats voor een piano en 2
			muzikanten
Beschikbaar: 		
niet beschikbaar op 10 en
			11 mei

Ivo Maes
Retie
Theater
Mini-monologen met een verrassende en vooral
humoristische inslag. Inhoudelijk bijzonder herkenbaar
voor de toeschouwer (jawel ‘toeschouwer’, dus veel meer
dan enkel maar ‘toehoorder’). Eén verteld verhaal duurt
12 tot 15 minuten. Desgewenst kunnen er drie, vier, vijf…
gebracht worden tijdens een avond, al naargelang de
gewenste duurtijd.
Duur optreden:
			
Benodigde ruimte:
Beschikbaar: 		

+- 60 minuten,
met kleine pauze tussendoor
2 m²
af te spreken met gastgezin

Babette & Laure
Retie
Muziek (klassiek)

Babette & Laure leerden elkaar kennen tijdens hun studie
aan het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen. Sinds
2018 vormen ze een vast liedduo. Ze proberen u mee te
nemen op reis doorheen het Franse, Duitse, Nederlandse,
Engelse,… repertoire, met vertellende liederen van
Schubert, Debussy,…
Duur optreden:
45 tot 60 minuten
Benodigde ruimte:
Ruimte voor een (vleugel)
			
piano en een zanger.
Beschikbaar: 		
niet beschikbaar op 7, 8 en
			9 mei

Folkzien
Retie
In 2021 viert Folkzien haar 10-jarig bestaan met
een terugblik op de afgelopen 10 jaar. Folkzien is
een Kempens muzikaal duo dat zijn inspiratie haalt
in de Keltische traditie met een veelvuldigheid aan
instrumenten: gitaar, bouzouki, viool, trekzak…
Marianne en Rene brengen zowel akoestische muziek
als Nederlandstalige kleinkunst, electronica en Indy pop.
Hun muziek wordt omschreven als prachtig ademend,
vervoerend en soms vreemd. Erg fraai!
Duur optreden:
			
Benodigde ruimte:
Beschikbaar: 		

Voorproefje

2 x 45 minuten,
met kleine pauze tussendoor
6 m²
af te spreken met gastgezin

