Veste Muziek
MUZIEK IN HUIS OP ZONDAG 3 NOVEMBER 2019
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Stichting Rondom de Stenen Brug organiseert voor de 3
keer een unieke wandeltocht door het park de Oostwal
en omgeving in Goes met diverse muzikale optredens
op wel heel intieme plaatsen: bij mensen thuis.
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Locaties
Artiesten/bands
Optredens
Euro entree
Finale in Café Baarends

Op diverse plaatsen rond de Veste zijn muzikale optredens met onder andere
piano, viool, saxofoon, mondharmonica, doedelzak, harp, gitaar en zang. De
deelnemers (max. 160) verzamelen om 13.30 uur in Café Baarends aan de
Voorstad 17 in Goes van waaruit zij met routekaart van de ene naar de andere
voorstelling lopen; er zijn 2 routes waarbij de deelnemers 4 locaties bezoeken en
dus 4 verschillende optredens van ieder ongeveer een half uurtje zien. De
afsluiting is weer in Café Baarends. Deelnemen kost € 5 per persoon. Van te
voren aanmelden is niet verplicht maar wel wenselijk want vorige editie was snel
uitverkocht. Inschrijven kan via het formulier op www.vestemuziek.nl.
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Café Baarends, Voorstad 17 in Goes
Ontvangst om 13.30 uur en vertrek met routekaart naar één van de 8 optredens
door het park in herfsttinten. Iedereen bezoekt 4 verschillende locaties / optredens.

BrassKapelle
Speelt muziek voor kwartet, kwintet en sextet: lichtklassieke, traditionele en “klassieke popmuziek”. Oa. Intrada, Penny Lane, Down Town en How deep is your love.

Thijs Martens
Een variatie op doedelzak: van March, Reel, Piobaireachd, Stratspey, Jig en Hornpipe. Van traditioneel tot moderne tunes op Great Highland Bagpipe en Reelpipes.

Quatre-Mainsgroep Zeeland
2 duo's (Antje de Jong & Ylona van der Koijk en Linda Meester & Rita Meester)
spelen oa Naoko Ikeda, Yiruma, Einaudi, Schubert, Mendelssohn, Elgar, Chaminade

MTS Trio
Mees & Stijn van Liere en Tom Koole spelen op gitaar, basgitaar, piano en drums
nrs met en zonder zang. Verschillende genres als blues, jazz, rock & klassieke pop.

Jonathan Poelman
Net als vorig jaar: piano, gitaar en zang. Diversiteit verzekerd, uiteenlopend van
Dave Brubeck tot Katy Perry.

Lotte Blom
Met prachtige harpklanken zal Lotte de aanwezigen betoveren met een variatie aan
muziek, waaronder stukken van William Croft en Meg Robinson.

Henk Kramer
Henk schets in een flits de veelzijdige rol van de trombone in de klassieke muziek,
de jazz, de pop- en moderne muziek. Kortom trombone door de eeuwen heen.

Byzantijns kwartet Droezjba (vriendschap)
Fred Mes, Pieter-Paul Eppings, Adrie le Clercq en Henk Kersten zingen a capella
Oost-Europese (vooral Russische) geestelijke liederen en volksliederen.

Café Baarends, Voorstad 17 in Goes
Terug naar het café waar rond 16.00 uur de afsluiting zal worden verzorgd door
Folke-rockband Test: gezellig bij kletsen over de opgedane muzikale ervaringen.
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