7. Fam. Stienstra, Peppellaan 14

PROGRAMMA

10. Fam. Ströbaum, Wieringermeer 23
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De familie Stienstra organiseert wel vaker
huiskamerconcerten en mogen natuurlijk
vandaag niet ontbreken. Hier spelen maar
liefst 3 acts, ieder 10 minuten als een kleine
proeverij van hun muzikale talenten, allen
onder begeleiding van Hennie Stienstra zelf.

Bestaat uit Henri Willemsma en Wiebe Vonk
en zijn al zo'n 5 jaar bij elkaar en hebben
een Nederlands repertoire.
Nummers over liefde, ruzie, scheiding, oud
worden, mantelzorg en dood (ja gezellig) op
hun geheel eigen wijze.

8. Fam. Leeﬂang, Picassohage 11

11. Fam. Schaap, Land van Heusden 5
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MIC & KEYS leerden elkaar kennen op een
online platform genaamd Jamulus. In de
Corona periode een welkome manier om
toch met anderen muziek te kunnen maken.
Al snel bleek er een muzikale klik en een duo
was geboren. Zij spelen diverse
muziekstijlen, van easy-listening, soul, pop,
jazz tot iets steviger werk. Overal geschikt
en ook in de huiskamer.
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Deze mannen brengen gospelblues vanuit
een rijke traditie. Ze spelen zowel oude
stukken van oude blueslegendes alsook
nieuw eigen werk en maken gebruik van
bas, gitaar, lapsteel, mondharmonica,
zangstemmen en een dosis improvisatie.

…of onder de carport, in de tuin,
huiskamer, garage of plantsoen…
Eindelijk is het zover; de eerste editie van
„Muziek in het Portiek“ staat in de
startblokken. Een culturele kennismaking
met de buren en lokale artiesten. Kunst en
cultuur ter ontmoeting en verbinding, tegen
eenzaamheid en anonimiteit.
“Muziek in het portiek” is hét buurtfestival
van Emmeloord, waarbij verschillende
thuistheaters worden omgetoverd tot
eendaagse podia voor lokaal talent. De stoep
of het vloerkleed is het podium; de bank of
de tuinstoelen de tribune. Hoe, wat en waar
precies, dat blijft nog even een verrassing.
Ga gewoon langs bij één van de 11
thuistheater die zich hiervoor hebben
aangemeld. Grote dank alvast voor hun
gastvrijheid. Het aanbod aan artiesten was
boven verwachting en eigenlijk meer dan we
konden plaatsen. Daardoor kunnen we wel
een veelzijdig en hoogwaardig programma
bieden.
Per thuistheater treedt 1 act op die 3 keer
een half uur speelt. Bepaal je eigen voorkeur
en kies je route. Voor ieder thuistheater geldt
vol is vol.
Alle voorstellingen zijn gratis
te bezoeken.

12. Buurthuis Espelervaart,
Atlantischestraat 18

9. Fam. Scherrenburg,
James Cook Singel 12
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Feenstra, Fonk & Winters zijn een muzikaal
trio uit Marknesse en spelen en zingen van
Nederlandstalig (o.a. Daniel Lohuis, eigen
nummers) tot americana/bluegrass.
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Een waardige afsluiter van ons festival om
gezamenlijk nog even na te kletsen en een
drankje te doen. Vocal Group Flevox is een
enthousiaste groep zangers en
zangeressen met een gezamenlijke passie:
Muziek maken en harten raken.

EEN INITIATIEF VAN:

&

We sluiten om 16:30 uur af in
buurtcentrum Espelervaart, waar vocal
group Flevox nog een uurtje optreedt.
Kom nog even gezellig napraten onder
het genot van een drankje.
Welzijnsorganisatie Carrefour en
Cultuurbedrijf Noordoostpolder hebben
het initiatief genomen voor een
buurtfestival in Emmeloord. Het concept
is elders in het land al uitgevonden; wij
rollen het verder uit in de polder. Grote
dank ook aan de twee wijkplatformen
Espelervaart en Emmelhage voor het
leggen van de benodigde contacten in de
buurt. Vandaag een eerste festival met
hopelijk een jaarlijks vervolg.

1. Familie Pelleboer, Driesprong 2

4. Familie Loof, Eemsstraat 26
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Deze jonge band speelt met hun unieke
repertoire de meest uiteenlopende
nummers. Door een eigen sound te geven
aan Billy Eilish tot aan de Rolling Stones is
er geen reden om deze artiesten niet te
bekijken.

Zanger/gitarist met een voorkeur
voor het vertolken van de easy
listening muziek uit de jaren 60-70
waarbij hij zichzelf begeleid op een
semi-akoestische gitaar.Vanwege
het ingetogen karakter zeer
geschikt voor een thuistheater.

8

Ga op
ontdekkingstocht in je
eigen stad,
leer je buren
beter kennen
en ontmoet
talentvolle
lokale
artiesten.

2. Fam. Dorsselaer, Waarden 16
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“Verrassend, sfeervol en inspirerend.
Spoort aan tot nadenken, maar ook
genieten!' 'Wat een enthousiasme! Wat een
mooie teksten!“ Zomaar wat reacties op
deze geweldige band. Nederlandstalig en
niet in een hokje te plaatsen. Dit mag je niet
missen.
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5. Familie Bouma, De Fjord 37
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Es-, bes- en een basklarinet vormen
klarinetkwartet Parlando. Dit
kwartet speelt gevarieerd repertoire
van klassieke composities,
melodieuze jazznummers,
melancholieke tango's en vrolijke
klezmerstukken.
6. Familie Claassen, Terschelling 5

3

4

Vrijheidsplaat

2
1

12
ijh
Vr

3. Familie Kijk in de Vegte,
Engelsmangat 6
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AANVANG
13:00
Footloose
13:30
JvL band
14:00
Footloose
Waarschijnlijk de enige Ierse Folk Dubliners 14:30
JvL band
tributeband (just the songs) van Nederland 15:00
Footloose
en komt uit de Noordoostpolder en
JvL band
Flevoland. De Pub-liners brengen prachtige 15:30
16:00
pubsongs en ballades over haat en liefde,
16:30
oorlog en vrede.
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Een gepassioneerde muzikant met
heel veel jaren muziekervaring en
geen onbekende in de polder. Hij
heeft een uitgebreid repertoire en
begeleidt zichzelf met gitaar en
mondharmonica. Ditmaal een
exclusief huiskamerconcert in de
intieme en vertrouwde eigen
omgeving.

