SJOEN LEEDJES 			 2015
KLOOSTERBIBLIOTHEEK WITTEM
met Paul van Loo en Ivo Rosbeek als gastheren

Sjoën Leedjes is een serie akoestische concerten meest in het dialect, waarin het leven van
alledag centraal staat: het leven met zijn diepte- en hoogtepunten, het leven met zijn verveling en twijfels, het leven met zijn onverwachte toevalligheden, maar ook zijn voorspelbaarheid, zijn angst, hoop, kracht, overtuiging...!

25 maart 2015 • Minsekinder
De Noord-Limburgse Band Minsekinder is het
verhaal van vijf karakters die na vele avonturen en omzwervingen met spetterende optredens onstuitbaar door de provincie toeren.
Met een onnavolgbare mix van swingende
salsa, lome reggae, opzwepende musica ranchera, romantische ballades en ‘a faint smell
of rock & roll’.
In Wittem treden ze op met een gevarieerd
programma van luisterliedjes, feestelijke
songs, maar ook met verbindingen naar
Afrika.

24 juni 2015 • HUISWAARTS - het beste van Ernst Jansz
Met Ernst Jansz staat er een brok Nederlandse popgeschiedenis op het podium. Hij maakte in de jaren 60 deel uit van de legendarische hippieband CCC Inc. en daarna schreef hij
geschiedenis met het door hem opgerichte Doe Maar.
Ook na de opheffing van deze band zat hij niet stil. Hij begeleidde en produceerde ande
re grootheden als Bram Vermeulen en
Boudewijn de Groot en maakte een
aantal soloplaten, zoals De Overkant en
Molenbeekstraat, met intieme melancholische liedjes.
In 2010 kreeg hij een Edison nominatie
voor zijn cd Dromen van Johanna met in
het Nederlands vertaald werk van Bob
Dylan, waarmee hij zijn kwaliteiten als
singer-songwriter onderstreepte.
In HUISWAARTS zingt Ernst Jansz liedjes
van deze 3 cd’s, begeleid door Guus
Paat (gitaren), Richard Wallenburg (bas)
en Aili Deiwiks (viool).

2 september 2015 • Paul van Loo, Ivo Rosbeek
en De Lotgenoten
Als gastheren zijn
Paul en Ivo natuurlijk
vaste gasten, Vóór
de pauze gaan Paul
en Ivo in hun uitgebreide repertoire
bladeren om daaruit
een mooie keuze te
maken.
Na de pauze gaat Ivo
met zijn Lotgenoten
verder met nieuwe
liedjes (wellicht
is dan de nieuwe
cd al gereed), die
laten horen, dat
Limburgstalige popmuziek meer dan de moeite waard is om naar te luisteren.

18 november 2014 •
Henk Steijvers en Vrung
Al in 2006 trad Henk in Wittem op: het
klooster schrok wakker van Henk als zanger
van en met de Janse Bagge Band.
Maar Henk is ook zanger van ander repertoire: mooie luisterliedjes en natuurlijk liedjes van Carboon.
Met muzikale vrienden trakteert Henk ons
zeker op nostalgie van zeer hoog niveau.
Speciale gast deze avond is Jan Hendriks, de
man die de teksten schreef van Limburgs
best verkochte LP Witse nog, koempel.
Een mooi besluit van Sjoën Leedjes 2015,
het Jaar van de Mijnen.
T I J D : 		

20.00 - 22.15 uur
Kloosterbibliotheek Wittem
entree :
€ 15,00 per avond (incl. kop koffie/thee)
			
Passepartout € 50,00 (voor alle vier avonden)
Kaarten zijn verkrijgbaar via de balie van Klooster Wittem (tel. 043 450 1741) of via de
website www.kloosterwittem.nl/reserveren.
Voor de gehele serie van 2015 en meer informatie zie ook www.paulvanloo.nl.
plaats :

z.o.z.

