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       Programma Kijk en Luister Weekend  
     bij de Kunstkring Voorst in galerie de Statenhoed  - Dorpsstraat 11a Twello     
 

Vrijdag  
17 maart 

  

   

14.00 uur  
 
 
 
 

Bernadet van Haaster 
brengt bluesy soul en jazzy easy listening nummers 
ten gehore. Heeft zowel in soulbands als  jazz-
combo's opgetreden. Zij begeleidt zichzelf op de 
piano en zingt nummers van o.a India Arie, Rachel 
Ferrel en Lizz Wright.  Een zangeres met ‘n warm 
geluid... en haar hart vol soul.   
 

15.00 uur  Guus Essers band 
Kwartet piano, sax, basgitaar en drums. Hun 
repertoire bestrijkt zo’n 100 jaar lichte muziek: jazz, 
rock, pop, latin, grooves, funk, lounge en 
luisterliedjes. Musici die spetterend kunnen spelen, 
maar ook fluisterzacht.  
 

16.00 uur  Schrijverscafé 
met begeleiding violist Eddie Solomon 
Schrijvers van de kunstkring dragen gedichten en 
korte verhalen voor over het thema Verlangen. 
Violist Eddie Solomon begeleidt het geheel op 
virtuoze wijze. 
 

18.00 uur  Afsluiting 

Zaterdag  
18 maart 

  

13.30 uur 

 

Duo Arianne de Vlieg /  Hans van de Riet 
Je luistert naar een duo dat al ruim 50 jaar klassiek 
gitaar speelt. Solo, als duo of met andere 
instrumentalisten. 
Beiden volgden zij Gitaarschool L ‘Escola, geleid door 
Quirijn Snijders. Hun repertoire omvat klassieke 
werken o.a. van Bach, maar ook  voor 2  gitaren 
bewerkte  Zuid-Amerikaanse volksliedjes.  

14.00 uur  Jan Allaart 
Zanger/pianist met eigen nummers, en eigen teksten 
op bestaande nummers. Stijl: ballad / pop (bv. 
Eagles / BlØf / Sting). 
 
  

14.30 uur  Will Maters en Harrie Timmermans  
Spelen diatonische harmonica en gitaar. Als je van 
country en evergreens houdt moet je komen 
luisteren. Instrumentele nummers, zangnummers. 
Gitaar en harmonica zorgen samen voor een leuke 
sfeer. 
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15.00 uur  Selma Kok 
Zangeres van operawerken en chansonnière. Net 
woonachtig in Twello. Zingt aria’s zoals O mio 
babbino caro van Puccini, maar ook Franse 
chansons. 
 
 

15.30 uur  Pauze 
 

15.45 uur  KalmAn  
een jazzcombo met een lange staat van dienst, met 
musici die er nog steeds plezier in scheppen om 
lekker samen te swingen. Swingfeel, timing en 
tempo vormen de basis in de muzikale 
samenwerking van het kwartet. It don’t mean a 
thing if it ain’t got that swing “. Dat wordt genieten 
dus! 

17.00 uur  Einde middagprogramma 
 

19.30 uur  Boundless Brass 
Koperkwintet. Spelen filmmuziek, een mooie mars, 
een ouderwetse ouverture, koraalmuziek, muziek 
van Michael Jackson, Queen of prachtige muziek van 
een musical: je luistert naar een grenzeloos 
repertoire. 
 

20.30 uur  Afsluiting 
 

Zondag 
19 maart 

  

11.00 uur  d'Ieselsingers 
Hou je van vierstemmig gezongen zeemansliederen? 
Kom dan luisteren naar dit shantykoor met leden uit 
de hele regio. Ze zingen Engels- en Nederlandstalig 
en worden begeleid door een accordeonist en een 
fluitiste. 
Prachtige stemmen nemen je mee over alle 
wereldzeeën. 

12.00 uur  Pauze 
 

13.30 uur  Trio Vocal Miles 
Een muzikaal trio: Anita ten Brinke (zang en 
percussie) , Cor Nijhof (zang en gitaar) en Bart 
Hoitink (gitaar en bas). Zij brengen akoestische 
covers, Engelstalige en Nederlandstalige hits, zowel 
uit de jaren 80, als uit de hedendaagse popmuziek. 
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14.30 uur  Vertelgenootschap 
Schrijverscollectief uit Apeldoorn. met verhalen van 
vroeger en nu, van mens en dier, vechten en 
feesten, weemoed en verlangen. 
 

15.15 uur  pauze 

15.30 uur  Gemma Scherpenzeel 
Op haar 25e al een excellent fluitiste, dirigent en 
docent. Als soliste brengt zij werken ten gehore uit 
verschillende stijlperiodes, van barok tot modern. 
Onder andere stukken van Telemann en Bach, maar 
ook van Ian Clarke en Rhonda Larson.  
 

16.30 uur  Harald Koll  
Meestergitarist. Bespeelt verschillende akoestische 
gitaren. Op zijn repertoire staat eeuwenoude 
gitaarmuziek, maar ook nummers van de Beatles, 
Pink Floyd, Queen, Paul Simon en meer.   
 
 

17.30 uur  afsluiting 

 

 

 

 


