SJOEN LEEDJES 			 2014
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...!

26 maart 2014 • Stef Bos

Deze internationaal bekende chansonnier/tekstschrijver die inmiddels talloze CD’s en
publicaties op zijn naam heeft staan, behoeft nauwelijks introductie. Maar toch… zó wil hij
zich afficheren voor zijn solovoorstelling in de Kloosterbibliotheek:
Stef Bos
Vlaamse Nederlander
Kaaskop in Kaapstad
Geboren grensgeval
Zingend Drielandenpunt
Komt naar Wittem
Alleen
Om een reis door de tijd te maken
Van toen naar nu
En verder
Met verhalen
En muziek
Als een voorbode
Van de Lente
Voor meer informatie zie ook www.stefbos.nl.

27 augustus 2014 • Ivo, De Lotgenoten en Paul

In 2013 maakte Ivo Rosbeek
met zijn band De Lotgenoten de
Limburgstalige cd ‘Mannen van
de Klok’. Deze cd laat Ivo met zijn
meer dan solide band van de beste
zijde zien: klein en intiem, jazzy,
echte popsongs en een prachtige
beschouwing van 9 minuten over
de geschiedenis van de afgelopen
eeuw. Het plezier waarmee de cd
gemaakt is, spat bij de optredens
van de bühne af. Een deel van deze
avond wordt door hen ingevuld.
Maar in 2014 zijn Ivo en Paul
van Loo ook begonnen met de voorbereidingen voor een nieuwe cd, waarbij weer terug
gegrepen wordt naar hoe het in 2003 met beide mannen begon: de begeleiding blijft klein
en de teksten gaan over alledaagse zaken, waar we allemaal mee te maken hebben, lief
en leed, overpeinzingen… Zaken die in hun theaterprogramma ‘De Verteller’ ook zo mooi
met muziek verbonden worden.
Óf de cd gereed is in augustus weten we natuurlijk nog niet, maar zeker zullen op deze
avond veel liedjes van deze cd gespeeld worden. Het belooft dus een afwisselende,
mooie, sprankelende avond te worden met muzikale vrienden met liefde voor hun vak.

19 november 2014 • Bert van den Bergh

In 2012 maakte hij een prachtcd ‘’t Verlange’ met zijn companen. Nu komt hij werk daarvan vertolken, maar ook liedjes
van Brel en Brecht.
Speciale gast is Jacques-Paul
Joosten (rechts), die liedjes van
Stef Bos vertaalde in het plat.
Zo is de cirkel rond.

25 juni 2014 • Aanders dan aanders, Roger Villevoye

De liedjes van de Maastrichtse chansonnier Roger Villevoye gaan over het
leven, zijn leven, liefhebben en beleven.
Roger zingt inmiddels 14 jaar solo en
heeft in deze periode al enkele limbo top
10 hits op zijn naam staan. Dominique
Paats is de bekende accordeonist van
het Malando orkest. Zijn virtuoos spel
is al tot Japan doorgedrongen. Overgoten met een Franse saus speelt hij de sterren van
de Maastrichter hemel op zijn geliefde accordeon. Het optreden zal ondersteund worden
door de gitarist Paulus Schäfer. Zijn gipsy spel geeft een verrassende wending aan deze
Mestreechter Aovend. Meer informatie is te vinden op www.vivelamusique.nl.

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.
Voor de gehele serie van 2014 en meer informatie zie ook www.paulvanloo.nl.
plaats :

z.o.z.

