
   

 

GROETEN UIT OISTERWIJK 
Nieuwsbrief  

van GUO           
juni 2019 

Groeten Uit Oisterwijk pakt uit 

met GUO-concertserie 

2019/2020 

Van huiskamerconcertjes, tot een muzikale  

bevrijdingsdag, met tussen door een boek- 

presentatie, lokaal muziektalent, en tal  

van internationale concerten….   

En we beginnen dit jaar meer 
dan flitsend  op zondag 29 
september 2019 met een 
‘Miniconcertjes-dag.’ Wandel-
routes door het fraaie land-
schappelijk rijke Oisterwijk 
leiden u langs huiskamers die 
tot concertlocaties zijn omge-
toverd voor 16 miniconcertjes. 
Om te eindigen in een groot 
concert met alle artiesten in 
hotel ‘Boschoord.” En dit alles 
onder leiding van Wouter 
Vandenabeele, de muzikale 
Vlaamse duizendpoot die ons 
al zo vaak verrast heeft. 
Op dinsdag 5 mei 2020 ronden 
wij het concertseizoen af met 
‘Oisterwijk in WOII – WOII in 
Oisterwijk’, met bevrijdings-
dagactiviteiten verspreid over 
Oisterwijk in samenwerking 
met tientallen Oisterwijkse 
clubs en deskundigen. Daar-
tussenin: een boekpresentatie 
van  onze Oisterwijkse pro-
grammeur Jos Creusen die zich 
al bijna een halve eeuw bezig 
houdt met het organiseren 
van concerten in Moergestel, 

Oisterwijk en omgeving met 
lokaal  muziektalent als sup-
port-act om de boekpresenta-
tie muzikaal op te fleuren. En 

dat zijn alleen nog maar de 
nieuwe ingrediënten waarmee 
GUO-concerten Groeten Uit 
Oisterwijk uitpakt in haar 

serie 2019/2020.  Daarboven-
op: zit-/luisterconcerten voor 
een luisterbereid publiek, de 
vertrouwde rode draad waar 
GUO ook in haar 42ste seizoen 
op voortborduurt. Met gelou-
terde en jong getalenteerde 
singer-songwriters uit Neder-
land, de rest van Europa en de 
VS. En met een palet aan mu-
ziekgenres, geworteld in folk, 
Americana, blues, world, klas-
siek en cross-overs.  
GUO bouwde er een zich on-
derscheidende, regio-
overstijgende reputatie mee 
op onder concertliefhebbers 
van dichtbij tot veraf en een 
uniek internationaal netwerk 
onder muzikanten wereldwijd.  

Verfrissende verjonging 
Wat ook bleef, voor het derde 
jaar op rij: GUO’s concertloca-
tie Fletcher hotel-restaurant 
Boschoord, Gemullehoeken-
weg 143, te midden van Ois-
terwijks heide-, bos- en ven-
nengebied. Evenals GUO’s 
bestuur en overige vrijwil-

Onze Programmeur Jos Creusen heeft heel wat te vertellen over 
zijn leven als nazaat van Belgische vluchtelingen in de muziek en 
als organisator van concerten voor o.a. GUO.  
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ligers, sinds jaar en dag ver-
enigd in Stichting Podiumkun-
sten Oisterwijk. Zonder hen 
zou GUO GUO niet zijn. Wel 
mikt GUO op verfrissende ver-
jonging. Vijftig-minners uit 
Oisterwijk en omgeving die zich 
voelen aangesproken: het werk 
is vrijwillig, maar niet vrijblij-
vend, verreikend verrijkend, 
voor denkers én doeners! Mail 
voor meer info naar:  
groetenuitoisterwijk@home.nl 
Hier kan zich ook jong, lokaal 
muziektalent (tot begin 20 jaar) 
uit Oisterwijk en omgeving met 
elk denkbaar repertoire aan-
melden als support act. Gelieve 
groepsbiog, persfoto (minstens 
1 MB) en link naar een beeld-/
geluidopname bij te voegen.  
    

Een nieuwe website 
Dan weer wel nieuw: GUO’s 
website én GUO’s website-
adres 
www.groetenuitoisterwijk.nl. 
Voor alle GUO-info in woord, 
beeld en geluid. En voor de link 
op de homepage waarmee 
GUO-liefhebbers hun tickets 
reserveren. Wie meer wil: 
GUO’s jaarlijkse seizoenskrant 
glijdt eind augustus weer door 
alle brievenbussen in Oister-

wijk, Moergestel en Heukelom 
en is vanaf dan ook verkrijg-
baar in horecazaken en tijdens 
GUO-concerten. 
GUO’s persberichten vinden 
hun weg naar lokale, regionale 
en landelijke media. GUO post, 
twittert en blogt op haar socia-
le media en voor wie wil aan-
sluiten bij de 1250 gratis abon-
nementen op het onvolpre-
zen, maandelijkse, digitale 
GUO Muziekmagazine volstaat 
een mailverzoek naar :  
guonieuws@kpnmail.nl.      

1. Oisterwijkse huiskamers als 
concertlocaties 
Op zondag 29 september ver-
zamelen deelnemers zich om 
10.00u op de eerste parkeer-
plaats in De Spoorlaan (vanuit 
Joannes Lenartzstraat). GUO-
vrijwilligers splitsen ze in vier 
groepjes en gidsen elk groepje 
in vier wandelingen van hoog-
uit een kwartier naar vier wo-
ningen in Stationsstraat, Kerk-
straat, Tilburgseweg en Lange 
Kant. Daar toveren bewoners 
hun huiskamer  om tot huislijk 
concertzaaltje. Solisten en 
duo’s geven er op elk heel uur 
een miniconcertje totdat alle 

deelnemers er vier hebben 
bezocht. Elke huiskamer 
ademt een eigen genre: klas-
siek, eigentijdse improvisatie, 
world en folk/kleinkunst. Het 
instrumentarium beslaat  vio-
len, ud (Arabische luit), gitaar, 
cello en vocalen.  
Tijdens de wandelingen kun-
nen de deelnemers na het 
laatste miniconcertje lunchen 
in één van de vele gezellige 
horecazaken die Oisterwijk rijk 
is of (na reservering) in 
Boschoord zelf, want daar is 
ook het grote gezamenlijke 
slotconcert. Of ze zorgen in 
park of bos zelf voor hun 

lunch. Picknick gelegenheid is 
er in Oisterwijk genoeg.  Des-
gewenst geven GUO-
vrijwilligers en deelnemers 
met auto een lift tussen Ois-
terwijk Centrum en 
Boschoord aan bezoekers die  
te voet of met het openbaar 
vervoer zijn gekomen.  In 
Boschoord vormen alle solis-
ten en duo’s van de huiska-
merconcertjes Belgisch-Syrisch 
wereldmuziekorkest Liqa dat 
vanaf 15.30u een slotconcert 
geeft. Liqa staat onder directie 
van Wouter Vandenabeele, de 
Vlaamse duizendpoot die GUO
-bezoekers al zo vaak trakteer-

Foto: Walter van Brakel 

Foto: Walter van Brakel 

Wat valt er te beleven? 

mailto:groetenuitoisterwijk@home.nl
http://www.groetenuitoisterwijk.nl
mailto:guonieuws@kpnmail.nl
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de op de meest wonderlijke 
concerten.  
Check https://youtu.be/Pu-
ViIcyFVI. 
 

2. Bevrijdingsdag in Oisterwijk    
Voor ‘Oisterwijk in WOII – WOII 
in Oisterwijk’ op Bevrijdingsdag 
dinsdag 5 mei 2020 reserveren 
deelnemers een combi-
dagticket. Daarbij kiezen ze uit 
één van de zes ochtendactivi-
teiten én bezoeken ze geza-
menlijk het middagprogramma. 
De ochtendactiviteiten vinden 
gelijktijdig plaats, van 11.00u 
tot 12.30u, op verschillende 
locaties in Oisterwijk. ’s Mid-
dags komen alle deelnemers 
aan de ochtendactiviteiten 

samen in Boschoord voor een 
art performance met lokale 
kunstenaars en een Jiddisch 
Klezmerconcert.  
Ook op deze dag kunnen be-
zoekers tussen het ochtend- 
en het middagprogramma 
kiezen voor een zelf verzorgde 
picknick in park of bos of thuis, 
wanneer je in de buurt woont, 
of in één van de talrijke gezel-
lige horecagelegenheden, die 
Oisterwijk rijk is en  natuurlijk 
kunnen ze ook lunchen, want 
dan zijn ze er al voor het slot-
concert  in Boschoord. Alleen 
moet je daarvoor wel altijd 
reserveren.  
Is het voor de GUO-concerten 
altijd al verstandig om tijdig 

tickets te reserveren, dan 
geldt dat des te meer voor de 
combi-dagtickets op bevrij-
dingsdag. Per deelactiviteit 
kan maar een beperkt aantal 
deelnemers participeren. 

Aan welke activiteiten kunt u 
op deze dag deelnemen? 
Eén van de Oisterwijkse Stads-
gidsen haalt in een stadswan-
deling door het centrum van 
Oisterwijk zichtbare  herinne-
ringen op aan WOII. Te denken 
valt aan het oorlogsmonument 
aan de Spoorlaan, gemaakt uit 
verwrongen staal van trein en 
rails, afkomstig van de treinex-
plosie die een ravage aan-
richtte in het stadscentrum. 

 Maar we staan ook stil bij het 
verzetscafé van Bet Vos aan 
‘de P’lelweg’ (Spoorlaan); zeep
- en schoensmeerfabriek Sabu-
na van Jan Linthorst aan De 
Lind die als verzetshaard en 
onderduikadres diende; de 
Petruskerk en omliggende 
woningen met nog zichtbare 
munitie-inslagen en de oor-
logsgraven aan de Petruskerk. 
Deelnemers verzamelen zich 
met hun combi-dagticket om 
11.00u bij het oorlogsmonu-

en George Perklaan. Per strui-
kelsteen brengt een lid van 
Comité Struikelstenen het 
persoonlijke verhaal van de 
Joodse bewoners tot leven die 
in WOII werden afgevoerd 
naar en omgebracht in con-
centratiekampen. Deelnemers 
verzamelen zich met hun com-
bi-dagticket om 11.00u vóór 
de Johanneskerk, Lind 52. 
Parkeren kan bijvoorbeeld in 
de Peperstraat.                 

Een KVL-gids geeft een rond-
leiding in en rond de Koninklij-
ke Lederfabrieken Oisterwijk. 
In WOII stond de grootste 
lederfabriek van Europa KVL 
onder leiding van een Joodse 
familie uit Amsterdam. Niette-
min produceerde KVL laarzen 
voor de Duitse bezetter en 
bontmantels voor officiers-
vrouwen. Anderzijds waren 
medewerkers actief in het 
verzet. Mogelijk wordt een 
bezoek gebracht aan de 
stoommachine in het ketel-
huis. Deelnemers verzamelen 
zich met hun combi-dagticket 
om 11.00u, hoofdingang KVL, 
Almystraat.  

Voor parkeren navigeren naar 

Eli en Dinie Maas 

singer-songwriter Niki Jacobs  

Struikelstenen Oisterwijk 

ment, hoek Spoorlaan/
Joannes Lenartzstraat. Parke-
ren kan bijvoorbeeld op par-
keerplaatsen aan Spoorlaan.           

Comité Struikelstenen Oister-
wijk leidt een stadswandeling 
die voert langs stenen met 
ingegraveerde namen van 
Joodse oorlogsslachtoffers uit 
Oisterwijk. Deze ‘struikelste-
nen’ liggen voor hun voormali-
ge woningen, onder andere in 
de Peperstraat, Schoolstraat 

Ambachtstraat 15 en van daar-
uit ‘Parkeren KVL’ volgen.      

Een gids van Stichting Joodse 
Begraafplaats Oisterwijk 
schenkt op de ommuurde 
begraafplaats aandacht aan de 
ruim tweehonderd graven, 
grafstenen met Hebreeuwse 
opschriften, begrafenisriten en 
het metaheerhuisje ter plekke, 
aan het wedervaren van de 
grote Joodse gemeenschap in 
vrije vestigingsplaats Oister-

https://youtu.be/Pu-ViIcyFVI
https://youtu.be/Pu-ViIcyFVI
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wijk en aan de voormalige 
synagoge in het huidige Joden-
kerksteegje. De Joodse be-
graafplaats is gelegen in de 
bossen op Landgoed De 
Hondsberg. Het Jodenkerk-
steegje in Oisterwijks centrum 
verbindt de Kerkstraat met de 
Hoogstraat. Deelnemers ver-
zamelen zich met combi-
dagticket om 11.00u bij toe-
gangspoort Joodse Begraaf-
plaats, halverwege Honds-
bergselaan (ook parkeren). Uit 
respect voor de Joodse tradi-
tie dragen ze een hoofddek-
sel.  

 Frans Kapteijns, oud-boswach
-ter van Natuurmonumenten 
en GUO-bestuurslid, leidt een 
natuurwandeling door Oister-
wijks bos- en vennengebied. 
Frans is een rasverteller. Een 
wandelende encyclopedie 
rondom  deze biotoop, die hij 
kent als zijn eigen broekzak. In 
deze wandeling vestigt hij 
onder meer aandacht op bos-
paden die verhard zijn met 
puin van het bombardement 
op Rotterdam, waarmee 
Duitsland Nederland WOII 
introk. Over dit puin konden 
zware Duitse voertuigen de 
munitiedepots bereiken die in 
het bos verscholen lagen. 
Deelnemers verzamelen zich 
met hun combi-dagticket om 
11.00u, hoofdingang Fletcher 
Hotel-Restaurant Boschoord, 
Gemullehoekenweg 143.          

Heemkundekring De Kleine 
Meijerij richt in het souterrain 
van Fletcher Hotel-Restaurant 
Boschoord een expositie in 
met rekwisieten en foto’s uit 
Oisterwijk in WOII.  
Oisterwijk In Beeld voegt een 
doorlopende vertoning toe 
van haar serie filmdocu’s 
‘Verzetsstrijders van de 
straat’ over het Oisterwijkse 
verzet, aangevuld met filmdo-
cu ‘De Dubbele Buitenspelval’ 
van Brabant Remembers.  

Hierin vertelt Oisterwijks his-
toricus/uitgever dr. Ad van 
den Oord over de boezem-
vrienden Koos Diepens en 
Alfred Wolter. Koos raakte 
bevriend met Alfred, een Duit-
se jongen, die in Oisterwijk 
verzeild raakte toen zijn vader 
Frits bij de KVL ging werken. 
Ze voetbalden alle twee bij 
voetbalclub PAZO van schoen-

fabriek Paijmans. Deze fabriek 
aan de Spoorlaan werd bij de 
beschieting van de munitie-
trein bij het Oisterwijkse sta-
tion (september 1944) com-
pleet verwoest, waarna de 
directie  faillissement aan-
vroeg. De katholieke Koos 
belandde in Duitsland vanwe-
ge de ‘Arbeitseinsatz’ en Al-
fred Wolter, moest naar het 
‘Ostfront’ waar hij sneuvelde. 
Alfred had verkering met een 
Oisterwijks meisje, de latere 
moeder van Ad.  

Na haar dood trof Ad corres-
pondentie tussen Alfred en 
zijn toenmalige geliefde aan, 
verstopt tussen een schilderij-
lijst, omdat er in naoorlogs 
Nederland een taboe lag op 
betrekkingen  met Duitsers.  
Dat niet bepaald heel Oister-
wijk het verzet actief steunde, 
blijkt uit de lezing van oud-
Oisterwijks oorlogsgeschied-
kundig auteur Henk van der 
Linden. Berucht was bijvoor-
beeld ‘Zwart Front’ wiens lei-
der Arnold Meijer in Oisterwijk 
resideerde. Deelnemers voor 
de expositie verzamelen zich 
met combi-dagticket om 
11.00u, lobby Fletcher Hotel-
Restaurant Boschoord, Gemul-
lehoekenweg 143.   
GUO-concerten Groeten Uit 
Oisterwijk spant zich in om de 
expositie ook na 5 mei 2020 
nog even open te stellen voor 
belangstellenden, zij het dan 

zonder de lezing. Die lezing 
probeert ze gepubliceerd te 
krijgen in het tijdschrift van de 
Heemkundekring. Deze publi-
catie wil ze beschikbaar stellen 
aan docenten bovenbouw van 
alle Oisterwijkse basisscholen 
en van voortgezet onderwijs ‘2 
College Durendael’. De docen-
ten kunnen de publicatie ge-
bruiken als inspiratiebron voor 
hun lessen over ‘Oisterwijk in 
WOII – WOII in Oisterwijk’ en 
kunnen met hun leerlingen de 
expositie op een overeen te 
komen datum bezoeken.                        
 

’s Middags om 14.30u begint 
voor alle deelnemers van de 
ochtendactiviteiten ‘Op Drift’. 
Deze eenmalig opgevoerde art 
performance is een samen-
werking tussen de drie lokale 
kunstenaars Marion Steur 
(poëzie), Ine van Son 
(beeldende kunst) en Rob 
Rieter (soundscapes) in op-
dracht van GUO. Rond 15.00u 
vloeit ‘Op Drift’ over in GUO-
concert ‘Van Cohen tot Wine-
house’. Hierin vertolkt singer-
songwriter Niki Jacobs rock-
classics van bekende popar-
tiesten, begeleid door Nikitov. 
Niki zingt de songs in het Jid-
disch en Nikitov overgiet ze 
met een flinke scheut Klezmer. 
 

 Check:  https://youtu.be/
LBjtFGdAYAI. 
 

Henk van der Linden 

Ad van den Oord 

https://youtu.be/LBjtFGdAYAI
https://youtu.be/LBjtFGdAYAI


 5 

 

Liqua de muziek van dit gezel-
schap is een groot publiek 
waard.  Alles wat Wouter Van-
denabeele doet is een groot 
publiek waard of het nu met 
Ambrozijn, Olla Vogala, Tamala 
of solo was, steeds was er weer 
die muzikale gedrevenheid om 
wereldmuziek, jazz, klassiek en  
folk in een grote pan door el-
kaar te roeren en er een span-
nende muzikale ontdekkings-
tocht van te maken. Steeds was 
er folk en zijn viool en voor zijn 
muzikale soloprojecten werden 
muzikale vrienden van allerlei 
pluimage uitgenodigd. In Liqua 

 

Liqua de muziek van dit samen  

3.En onze internationale GUO-concertserie  

Tussen de miniconcertjesdag in Oisterwijkse huiskamers en de bevrijdingsdagactiviteiten verspreid over Oisterwijk organiseert 
GUO-concerten Groeten Uit Oisterwijk haar internationale GUO-concertserie op acht zondagmiddagen in Boschoord. Uitge-
breide info in woord, beeld en geluid per concert staat op www.groetenuitoisterwijk.nl. Hier samengevat 

Zondag  29 september 2019  

Huiskamerconcerten en afsluitend groot concert 
om 15.00 ij GUO  
 

Liqua 

Een superieure band die klinkt, als een avontuurlijke we-

reldfusieband met een volstrekt uniek, eigen geluid.  

Subliem!  

speelt Wouter samen met de 
violisten Shalan Alhamwy en 
Naomi Vercauteren, de gedre-
ven gitarist Jeroen Knapen met 
wie hij samen ons eerste en 
meteen ook het enigste bal-
folkseizoen opende nog niet zo 
lang geleden in ons theater in 
Tiliander en die als de centrale 
spil van de verrassende Vlaam-
se folkband Surpluz ook al bij 
GUO te bewonderen was en 
met Elias Bachoura, de oud-
speler en celliste Jasmijn 
Lootens.   
Het constante en verbindende 
element bij alles wat hij doet is 

inderdaad de viool en die zal 
ook te beluisteren zijn bij de 
huiskamerconcertjes die leden 
van Liqua verzorgen, waarbij 
het programma kan variëren 
van folk, tot Arabische 
(Syrische) worldmuziek, klas-
siek, jazz, kleinkunst en impro-
visaties en allerlei verbindende 
samensmeltingen.  Tijdens het 
slotconcert laat Liqua al deze 
genres samenvloeien tot een 
alles omvattende finale met 
onbegrensde, elk denkbaar 
hokje ontstijgende mix aan 
orkestrale wereldmuziek. De 
instrumentatie beslaat violen, 

cello, gitaar en ud (Arabische 
luit). Mogelijk slaagt Wouter 
Vandenabeele er nog in om 
één van de vele fraaie Vlaamse 
zangeressen die België rijk is 
aan zijn gezelschap voor deze 
dag toe te voegen.   

 

Luisteren: 
https://youtu.be/Pu-ViIcyFVI 

Zondag  15 oktober 2019  15.00 

Riccardo Tesi & 
Banditaliana  

Ricardo Tesi spreekt tijdens zijn 
concerten vaak nogal smalend 
over Pistoia de stad waar hij 
geboren en getogen is terwijl 
Pistoia, ook al is het niet zo 
groot toch veel bezienswaar-
digheden te bieden heeft voor 
de mensen die willen kijken, 

bijvoorbeeld in de Sant’ An-
drea, naar die prachtige preek-
stoel van de broertjes Nicola en 
Giovanni Pisano, die ook 
de even fraaie preekstoelen in 
de dom van Siena en Pisa 
maakten en voor de mensen 
die kunnen luisteren naar een 

virtuoos als Tesi zelf, de aarts-
vader van de moderne trekhar-
monica. Samen met Maurizio 
Geri, Claudio Carboni en Gigi 
Biolcati brengt hij aanstekelij-
ke muziek die de luisteraar 
weet te betoveren en mee-
voert niet alleen naar Toscane 

maar heel Italië,  Zuid-Europa 
en verder. Zijn composities en 
arrangementen weten mensen  
te raken en winnen en stelen 
menig hart zowel in eigen land 
als daarbuiten. Songs en instru-
mentalen zijn aanstekelijk, en 
kunnen gaan van een mild 

Riccardo Tesi met zijn Banditaliana weet nu al jaren de liefhebbers 
van de betere Italiaanse folk te verassen met zijn melodische com-
posities, eigenzinnige arrangementen, en virtuoze passages met 
jazz en popmuziekinvloeden die weer ver uitstijgen boven het 
gemiddelde.  

http://www.groetenuitoisterwijk.nl
https://youtu.be/Pu-ViIcyFVI
http://www.riccardotesi.com/


 6 

 

Op 24 november 2019 om 15.00 
 
delta- en countryblues op gitaar, mondharmonica 
en vocalen.  

 

Guy Davis (USA)  
 

“Guy Davis. He’s out of New York, and he’s America’s 
greatest link to the blues right now.” ~ Windsor Star, Onta-
rio, Canada. July 31, 2015. 

De Amerikaanse bluesman Guy 
Davis is een veelzijdig artiest: 
hij is zanger, gitarist en banjo-
speler, maar ook acteur en 
schrijver. Hoewel Davis is gebo-
ren en getogen in New York, 
maakt hij geen “grotestads-
blues”. Mede door de invloed 
van zijn grootouders uit het 
zuiden van de Verenigde Staten 
leunt hij meer op de akoesti-
sche, voetstampende blues – 
niet voor niets speelde Davis 
de rol van blueslegende Robert 
Johnson in het toneelstuk Ro-
bert Johnson: Trick the Devil.  
Guy Davis rekent folkmuzikant 
Pete Seeger tot zijn mentor die 
hem tot in het voorportaal van 
de blues bracht. In het spoor 
van Seeger wil ook hij laten 
horen hoe harmonieus het 
leven kan zijn, al gaat niet alles 
over rozen. Seeger verantwoor-
delijk voor protestsongs als 

‘We Shall Overcome’ en ‘This 
Land Is My Land, This Land Is 
Your Land’. Liedjes die wij in 
2019 nog altijd kennen en die 
weinig aan betekenis hebben 
ingeboet.  Zijn wij eigenlijk wel 
iets opgeschoten in onze zoek-
tocht naar een betere wereld, 
mag je je terecht afvragen. 
Seeger werd in de jaren vijftig 
door het Carthy Tribunaal ver-
oordeeld wegens ‘communisti-
sche sympathieën’ en raakte 
toen  aan de bedelstaf.  
Bij de ontroerende inauguratie 
van Barack Obama zong Seeger 
in zijn nadagen nog altijd fier 
zijn protestsongs met Bruce 
Springsteen aan zijn zij. De 
rehabilitatie was compleet 
toen ‘The Boss’, via dubbel-cd 
en wereldtoer ‘The Pete Seeger 
Sessions’ als eerbetoon, hem 
weer helemaal tot leven 
bracht, zelfs  nog voor het he-

melen van de oude meester. 
In februari van dit jaar aan het 
einde van een concert, vertelde 
Guy Davis aan zijn publiek hoe 
groot de invloed van Pete 
Seeger  op hem was geweest 
niet alleen wat betreft zijn zang 
of het schrijven van liedjes 
maar vooral van wege zijn ver-
mogen om een publiek waar-
van de meeste mensen elkaar 
totaal niet kennen te verande-
ren in een hecht gezelschap 
van echte vrienden die uit volle 
borst samen met hem meezin-
gen, gemeend en oprecht. 
Davis had net hetzelfde bereikt 
toen hij met, de inmiddels 
overleden professor Louie op 
toetsen en accordeon en Chris-
topher James op gitaar en man-
doline, het publiek luidkeels 
ieder woord van  "Turn, Turn, 
Turn"  in de versie van Pete 
Seeger had laten mee zingen. 

Toch passen de verhalende 
liedjes van Guy Davis misschien 
eerder in het idioom van voor-
gangers en tijdgenoten uit de 
akoestische, country- en delta-
blues, zoals Blind Willie McTell, 
Big Bill Broonzy, Robert John-
son, Lightnin’Hopkins, en Son-
ny Terry. Die laatste beïnvloed-
de vooral Davis’ speelse spel op 
de bluesharp, de mondharmo-
nica in mineur. ‘Sonny & Brow-
nie’s Last Train – A Look Back 
at Brownie McGhee and Sonny 
Terry, in 2016 opgenomen in 
Milaan bij de Italiaanse 
bluesharper Fabrizio Poggi die 
zijn toontje meeblaast, is een 
hommage aan deze twee ar-
tiesten aan wie Guy Davis zich 
schatplichtig voelt. 
 
Hoe klinkt Ie? 
https://youtu.be/yaA448PTA1k 

 

briesje, tot een aanwakkeren-
de storm die vanuit de Middel-
landse Zee landinwaarts raast.  

Ricardo Tesi wordt de aartsva-
der van de moderne trekhar-
monica genoemd want toen 
hij de melodion (diatonische 
trekharmonica) ontdekte, 
waren volksmuzikanten uit 
Zuid-Italië en Sardinië de eni-
gen die het instrument nog 
actief bespeelden. Maar de 
klank van het instrument liet 
hem niet meer los. Daarom 
liet hij een speciale versie van 
de trekharmonica bouwen die 
chromatisch is, zodat er in elke 
toonsoort op kan worden 
gespeeld. De gebroeders Cas-
tagnari, melodionbouwers van 
naam uit Italië, bezorgden 
hem precies wat hij nodig had 

een instrument om  er de mu-
ziek op te kunnen spelen waar 
hij van hield - eigentijdse ka-
mermuziek en jazz.  
Deze zogeheten 'drie-rijer' 
wordt nu ook bespeeld door 
een jonge generatie spelers, 
onder wie Anne Niepold, Filip-
po Gambetta, Didier Laloy, 
Andy Cutting, Markku Lepistö 
en Bruno le Tron. 
Enkele jaren geleden vertelde 
Tesi me na een concert op 
mijn vraag over hoe belangrijk 
de begeleiding van de groep 
voor hem is: 'Ik houd niet zo 
van een solist die wordt bege-
leid door een ensemble. Als je 
al die kleuren tot je beschik-
king hebt, waarom zou je er 
dan maar één gebruiken? Ik 
voel me ontzettend bevoor-
recht dat ik met deze geweldi-

ge muzikanten mag spelen en 
ik wil ze dan ook hóren! Ban-
ditaliana is niet mijn begelei-
dingsgroep, maar een echte 
band die inmiddels al vele 
jaren bij elkaar is. Als een lied-
je om niet meer dan een noot 
uit de trekharmonica vraagt, 
speel ik die ene noot met ple-
zier. Ik beluister muziek op 
een globale manier en niet 
analytisch.'  
En inderdaad Banditaliana 
heeft zich vanuit Toscane waar 
ze vandaan komen ontwikkeld 
tot boegbeeld van de nieuwe 
etnisch-mediterrane muziek. 
Wie Tesi hoort spelen in gezel-
schap van zijn vaste kwartet 
Banditaliana , merkt dat hier 
een teamspeler in hart en 
nieren bezig is. Zijn aandacht 
is vooral gericht op de compo-

sities en arrangementen waar-
in de andere instrumenten van 
de groep – gitaar, stem, saxo-
foon en percussie – evenzeer 
schitteren als Tesi's melodion. 
Het gemak waarmee het kwar-
tet, musiceert is fascinerend 
en betovert de luisteraar. Op 
15 oktober kunt u zich bij 
GUO laten betoveren door 
Banditaliana  in een concert 
waarin de Italiaanse folk en 
volkse muziek altijd herken-
baar is. 
 

Luisteren? 
 
https://www.youtube.com/watch?
v=-w7cjXAtpJ4 
 

En nu met zang: 
https://www.youtube.com/watch?
v=rKTaYk0I_sc&feature=youtu.be 

 

https://youtu.be/yaA448PTA1k
https://www.youtube.com/watch?v=-w7cjXAtpJ4
https://www.youtube.com/watch?v=-w7cjXAtpJ4
https://www.youtube.com/watch?v=rKTaYk0I_sc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rKTaYk0I_sc&feature=youtu.be
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In februari 2015, alweer vier 
jaar geleden realiseer ik me nu, 
hoorde ik voor het eerst van de 
Belgische Lakshmi die met haar 
harp oude tijden in de folksmu-
ziek  wilde laten herleven. Zo 
werd het me tenminste door 
Jos verteld. Je kende toch wel 
Alain Stivell en de broertjes 
Triskell, naast Savourna Ste-
venson, Sharon Shannon en 
Enya? Nou dan nu iemand uit 
België, die op verzoek van GUO 
bij haar optreden de klassieke 
harp, ze speelde daarvoor voor-
al in klassieke orkesten, afwis-
selde met de wat kleinere Kelti-
sche harp. En zo stond deze 
Belgische dame op 28 februari 
2015 mooi op ons podium tus-
sen twee groepen met iets 
meer naam, althans in de folk-
wereld, Fernhill uit Wales in 
Groot-Brittannië, en het Engels-
Ierse Carmina om ons mee te 
nemen naar oude tijden. Alhoe-
wel oud, zo’n zestig jaar is na-
tuurlijk nog altijd relatief jong, 
nam deze Belgische dame ons 
die avond met haar harp en 
haar stem mee naar het om-
floerste, mythische land van de 
Kelten. Traditionele Ierse, Bre-
tonse liederen en gedichten uit 
Schotland getoonzet op de harp 
en er kwam zelfs een lied van 

Vlaamse bodem voorbij. Op die 
avond smolten haar zuivere 
stem en de heldere klanken 
van de Keltische en de klassie-
ke harp samen tot één draad 
waarin de liefde, puur en heer-
lijk als een lentemorgen, of 
zwaar en ondraaglijk na het 

Op 22 december om 15.00 
 

Lakshmi 
 
al een beetje in de kerstsfeer en dan wegdromen in Keltische sferen naar 
een ver en mythisch verleden……. 

verlies ervan, in al haar fa-
cetten centraal stond.  
Tjonge wat een fraaie program-
mering hoorde ik na afloop van 
dat concert en daar was ik het 
volkomen mee eens. Veel be-
zoekers waren geraakt door de 
stem en het fraaie soms wat 
verstilde, dan weer mysterieus 
sprankelende spel op de harp 
door Lakshmi. Keltische folk en 
klassieke harpmuziek een com-
binatie die, mede door haar  
kristalheldere stem en fraaie 
spel ervoor zorgde dat de luis-
teraar deze avond werd mee-
genomen op een magische reis 
door de mystiek van het Kelti-
sche repertoire dat de sfeer 
uitademt van ver vervlogen 
tijden, maar die ons na de laat-
ste toon weer hardhandig te-
rug wierp in de realiteit van het 
leven nu! Eind 2016 mocht ze 
haar Keltische belevingswereld 
samen met haar stem en harp 
nog eens bij GUO etaleren. En 
nu, met Kerst in aantocht zal ze 

haar zoektocht naar de raak-
vlakken en overeenkomsten 
tussen klassiek en Keltisch 
voort zetten. In 2018, tien jaar 
na haar debuut, zag ‘Singing 
Bird’ haar tweede cd het dag-
licht. Stonden op haar eerste 
cd vooral de Keltische ballades 
centraal, nu verzamelde ze op 

‘Singing Bird’ celtic songs en 
dance-tunes die de afgelopen 
tien jaar haar aandacht trokken 
of die ze tegen kwam in haar 
onophoudelijke zoektocht in 
stoffige oude bronnen en ver-
geelde manuscripten. ‘Singing 
Bird’ is een verzameling zorg-
vuldig uitgekozen en gearran-
geerde Keltische melodieën die 
de afgelopen 10 jaar op haar 
pad kwamen. Liederen en 
danstunes volgens het traditio-
nele recept: licht en spranke-
lend in een eigen arrangement 
en overgoten met haar heldere 
stem, die de bezoekers bij GUO 
doet wegdromen naar een ver 
en mythisch verleden.  

Ze nam de cd op in de in 1632 
herbouwde kruiskapel in Eksaar
-de, waar in 1317 twee miracu-
leuze kruisbeelden werden 
gevonden, De sfeervolle entou-
rage en prachtige natuur vorm-
den voor Lakshmi een bron van 
inspiratie die ervoor zorgde, 
vaak na diepgravende over-
peinzingen, dat ze ieder num-
mer in de serene stilte de hier 

Foto: Walter van Brakel 

Foto: Walter van Brakel 
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hangt, tot nieuw leven kon 
wekken. 
Zelf zegt ze daarover: 

 Ik blijf trouw aan mijzelf en 
kies enkel muziek die me iets 
vertelt, iets losmaakt diep van-
binnen of intrigeert door een 
wending in de melodie of zang-
lijn en meestal zijn dat de tradi-
tionele Keltische melodieën die 
komen bovendrijven als ik aan 
het grasduinen ben in dat on-
metelijke repertorium aan tra-
ditionele volksmuziek uit de 
Keltische landen. Ik speelde al 
lang met het idee om ook eens 
iets in het Gaelic –het oude Iers
- te doen omdat deze taal zo 
fantastisch klinkt als ze gezon-
gen wordt... ook al begrijp je 
niet één woord en heb ik de 
tekst woord voor woord fone-
tisch moeten instuderen, het 
was één van de doelen die ik 
vooropgesteld had om op mijn 
tweede album uit te werken. Ik 
wou ook heel graag opnieuw 
iets in het Vlaams zingen om-
dat ik daar altijd zo’n positieve 
reacties op krijg van het pu-
bliek.... Het album gaat ten-

slotte ook dieper naar mijn 
persoonlijke verhaal met twee 
eigen songs. 
 
Hoe fraai dat allemaal klinkt 
hoort u op 22 december bij 
ons.  
Een voorproefje: 
 

https://www.youtube.com/
watch?v=9tDjx4g35Nw 
 
Maar we beginnen met een 
veel belovend lokaal trio uit 
Midden– Brabant.  
Met een korte set  luisterpop-
covers op gitaar, cajon en voca-
len gaat het lokale trio The 
Way (Oisterwijk, Moergestel, 
Berkel-Enschot) als support act 
op 22 december vooraf aan 
hoofdact Lakshmi (België) die 
haar klassieke repertoire op 
klassieke harp afwisselt met 
haar Celtic songs op Celtic harp 
en vocalen.  
 
 

Foto: Walter van Brakel 

Op 19 januari 2020 om 15.00 
 

Martin Carthy  
en John Kirkpatrick 

 
de helden van een vervlogen betere folkwereld laten nog één keer horen dat ze nog altijd springlevend 
zijn….. 

Martin Carthy stond vorig jaar 
bij GUO nog op het podium, 
samen met zijn dochter Eliza. 
Het was naast het concert in 
Roots aan de Zaan het enige 
concert dat hij in ons land gaf. 
Twee prachtige stemmen, fraai 
percussief gitaarspel van Mar-
tin en de daarbij passende on-
dersteuning van de viool van 
Eliza creëerden een magische 
muzikale middag in Oisterwijk. 
Alleen waren daar maar zo’n 60 
mensen voor gekomen.  Iets 
wat ik nog altijd niet kan begrij-
pen. Twee topmuzikanten uit 
de folkwereld nota bene! Waar 
waren al die liefhebbers van 
deze muziek in godsnaam ge-

bleven? 
Rens van der Zalm, een virtuoos 
op de snaren uit eigen land was 
wel aanwezig. En ook hij was 
zeer onder de indruk. In onze 
editie van oktober 2018 kon u 
zijn reactie al lezen: 

Reeds bij het tweede nummer 
"Happiness" , gezongen door 
Eliza in tranen... En dat hield 
niet meer op en ik was zeker 
niet de enige! Ik heb weer bij-
getankt en weet nu nog veel 
duidelijker dan voorheen waar 
het om draait met muziek. 
Voor mij dan toch in ieder ge-
val. Ontdaan van alle fratsen, 
nul show off, slechts met gi-

taar, viool en twee stemmen 
vanaf  de eerste noot de diepte 
in. Ik was daar met Marjolein 
Meijers, Walter en Robert Jan 
Kuipers en ook zij waren flab-
bergasted... Wát een geweldi-
ge ervaring… 

En om de mensen een beetje te 
helpen die Rens misschien niet 
zo goed kennen: Rens was 
vroeger een beeldbepalend lid 
van Fungus, begeleider van 
Youp van ‘t Hek op tal van thea-
tertournees en ook betrokken 
als muzikant bij tal van cd op-
names met Andy Irvine.  
  
Na afloop van het concert was 

niet alleen Rens zeer tevreden 
ook het publiek was enthou-
siast en we vroegen Martin of 
hij geen zin had om volgend 
jaar terug te komen voor een 
concert met zijn goede vriend 
John Kirkpatrick, ook al zo’n 
icoon uit de Engelse folk. Mar-
tin was er meteen voor te vin-
den.   

En zo staan 19 januari 2020 
weer twee levende legendes 
van de betere Engelse folk, die 
onmiskenbaar hun stempel op 
de Engelse folk hebben gedrukt 
bij ons op de planken. Zakdoek 
meenemen! 

De combinatie John Kirkpatrick 

https://www.youtube.com/watch?v=9tDjx4g35Nw
https://www.youtube.com/watch?v=9tDjx4g35Nw
https://www.facebook.com/marjolein.meijers.18?fref=gs&dti=386378318103723&hc_location=group
https://www.facebook.com/marjolein.meijers.18?fref=gs&dti=386378318103723&hc_location=group
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en Martin Carthy gaat diep 
terug in het muzikale verleden 
naar Plain Capers een iconisch 
album uit 1976 vol Morris Dan-
ce Tunes uit de Cotswolds, en 
nog altijd verkrijgbaar en naar 
groepen als de Albion (Country) 
Band, Steeleye Span en Brass 
Monkey, die voor de folk-
liefhebbers stonden als een 
huis. Hun levenslange vernieu-

wingsdrang stond altijd borg 
voor kwaliteit. En  nu als charis-
matisch duo geven ze nog altijd 
met veel plezier, toewijding en 
vakmanschap concerten boor-
devol op en top verhalende 
Engelse folksongs en traditione-
le dancetunes voor een gemoti-
veerd, luisterbereid publiek. 
Want dat tref je wel aan bij de 
GUO-concerten is onze erva-

ring. Rens van der Zalm zal als 
hij niet zelf een concert heeft er 
zeker weer bij zijn.  

 

 

Luisteren? 

https://youtu.be/K0RxW-
MG7D8 

En met Brass Monkey; 

https://youtu.be/k-
4Z1SUOJec?
list=PLMBb1lM9r5pO8tKK
7uuL4IeiFVPa22l-2 

En in dit interview vertellen ze 
er zelf alles over: 

https://youtu.be/
OPHLbHTXz9I?

Op 26 januari  2020 om 15.00  
 

Dikke Pret Bonanza 
Jos Creusen 

 
In zijn debuut kruipt hij uit zijn keurslijf en schulp, rekent af met bloedverwanten, machtsgeile loon-
slaafdrijvers en slippendragende collaborateurs ….. 

Jos Creusen al decennialang de 
grote man achter Groeten uit 
Oisterwijk heeft een boek ge-
schreven. Voor de titel dook hij 
in de geschiedenis van het Wil-
de Westen, zoals het ons op de 
tv al weer lang geleden  in een 
zeer populaire tv-serie gepre-
senteerd werd. Het was de tijd 
waarin nog niet iedereen zich 

een tv kon permitteren, dus ik 
weet niet hoe het met kleine Jos 
zat, maar ik weet nog wel dat je 
bij buren of vriendjes ging kij-
ken tegen betaling van soms, 
vijf cent of maar ook wel eens 
een dubbeltje, een godsver-
mogen, want veel zakgeld kreeg 
je niet in die tijd. Toen de eerste 
tv bij ons in huis kwam, werd er  

stiekem vanonder de tafel mee-
gekeken, muisstil en je hoopte 
maar dat de boven de grond 
aanwezige volwassenen zich 
niet plotseling bewust werden 
van hun vader- of moederrol. 
Want de avonturen van een 
vader met drie volwassen zonen 
in het wilde Westen wilde je 
maar al te graag  volgen. Een 

familie, waaruit de moeder 
verdwenen was. Daar hield je je 
toen niet mee bezig en je vroeg 
je al helemaal niet af of die zo 
verschillende broers ook alle 
drie van dezelfde moeder af-
komstig waren, want op het 
scherm in het Wilde Westen 
stonden Adam, Hoss en Little 
Joe als één man achter elkaar.  

https://youtu.be/K0RxW-MG7D8
https://youtu.be/K0RxW-MG7D8
https://youtu.be/k-4Z1SUOJec?list=PLMBb1lM9r5pO8tKK7uuL4IeiFVPa22l-2
https://youtu.be/k-4Z1SUOJec?list=PLMBb1lM9r5pO8tKK7uuL4IeiFVPa22l-2
https://youtu.be/k-4Z1SUOJec?list=PLMBb1lM9r5pO8tKK7uuL4IeiFVPa22l-2
https://youtu.be/k-4Z1SUOJec?list=PLMBb1lM9r5pO8tKK7uuL4IeiFVPa22l-2
https://youtu.be/OPHLbHTXz9I?list=PLMBb1lM9r5pO8tKK7uuL4IeiFVPa22l-2
https://youtu.be/OPHLbHTXz9I?list=PLMBb1lM9r5pO8tKK7uuL4IeiFVPa22l-2
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ten) vond in Oisterwijk,  Bel-
gisch bloed door zijn aderen 
stromen. Als journalist, docent, 
methodiek-ontwikkelaar, on-
derzoeker en publicist in de 
taalwetenschap met expertise 
in taalverwerving organiseerde 
hij daarnaast ook tal van con-
certseries en festivals voor GUO 
inclusief de voorlopers sinds 
eind jaren zeventig. In zijn ro-
man wisselen songteksten al 
die verhalen af en het boek 
eindigt met een appendix met 
honderden artiestennamen, 
songtitels en Youtube-links.  
Een dikke pil voor lees-, luister- 

én kijkgenot.  

Op 26 januari beslaat de boek-
presentatie een interview, 
voordrachten en een signeer-
sessie. Wie het boek ter plekke 
koopt, ontvangt de entreeprijs 
voor de presentatie retour. 
Maar het boek is na de presen-
tatie ook  gewoon te koop of te 
bestellen. Check daarvoor: 
 www.groetenuitoisterwijk.nl.  
Nieuwsgierig? Bestel dan snel 
want het boek van Jos kreeg in 
de media meer dan uitstekende 
recensies: 

weergaloos debuut, deze semi-
autobiografische sleutelroman 
over ‘ons soort mensen’ door 
een Reservebelg’, een Neder-
landse nazaat van een Vlaamse 
oorlogsvluchteling, met spitse 

taalvondsten,  platte kwinksla-
gen en kruidige songteksten in 
het Nederlands, Brabants, 
Vlaams, Engels, Frans, Jiddisch, 
Gaelic,   
de Volkskrant 

 …meedogenloos gefileerde 
afrekening met gemankeerd 
verleden voedt met veerkracht, 
rechtvaardigheidsgevoel, relati-
veringsvermogen, zelfreflectie 
en tegen cynisme aan schurken-
de satire rotsvast geloof in be-
tere tijden waarin toeval steeds 
minder bestaat…   
NRC Next 

 …overtuigende sfeertekening 
van een tijdgewricht: een ‘tour 
de force’ van eenzijdig schat-
plichtige  bloedverwantschap, 
doordrenkt van lethargische 
laaggeletterdheid naar weder-
kerig onbaatzuchtige zielsver-
wantschap, doordrenkt van 
gepassioneerde hypersensitivi-
teit…  
Humo 

…must read van gesmaakte 
ontboezemingen in gemaakte 
levenswandel,  met dank aan 
‘talenknobbel’ en ‘creatief asso-
ciatief denkvermogen’    
Boekenpanel DWDD 

…Dikke Pret Bonanza? *****. 
Zeker. En. Vast! 
De Morgen 
 
Entree: 10 euro 

Foto: Walter van Brakel 

De titelmuziek kan ik me nog 
altijd goed herinneren en hun 
nooit eindigende oorlog tegen 
al wat slecht was, zorgde er-
voor dat ik geen aflevering wou 
missen.  
Op zondagmiddag 26 januari 
presenteert Jos Creusen zijn 
boek ‘Dikke Pret Bonanza’ een 
autobiografische sleutelroman 

waarin GUO-organisator Jos 
Creusen uit Oisterwijk zijn le-
venswandel ontleedt.  Jos heeft 
als nazaat van een analfabete, 
Vlaamse vluchteling van WOI 
die (evenals een miljoen land-
genoten) door Nederland 
zwierf op zoek naar een veilig 
onderkomen en die dat uitein-
delijk (met nog 1500 landgeno-

Op 9 februari  2020 om 15.00  
 

Tim Knol  
 

een  Nederlandse zanger die volgens sommige  
recensenten Neil Young doet verbleken 

 

Tim Knol op zondagmiddag 9 
februari 2020 staat hij bij ons 
op het podium. Na een razend-
snelle opkomst waarin niets 
meer stuk kon, de nieuwe nog 
betere Neil Young was geboren 
en die zou binnen afzienbare 
tijd de wereld gaan veroveren 
ging hij al snel keihard op zijn 
smoel, zoals hij zelf over deze 
periode drie jaar na zijn debuut 
zegt:  

“Die gouden jaren met Duijf, 
(toetsenist Matthijs van Duij-
venbode) dat was een hele 
andere wereld, een soort explo-
sie. Pinkpop, Lowlands, ik stond 
overal. Het ging maar door. Er 
leek geen einde aan te komen. 
Toen het einde er opeens wél 
rigoureus was, viel ik keihard 
neer, plat op mijn smoel. Zo 
voelde het tenminste, ik was 
toen 23. Vanaf dat moment 

moest ik het zelf doen. Alles 
leek tot dat moment vanzelf te 
gaan. Het was ook gewoon te 
makkelijk bij mijn eerste twee 
platen.” 
Op achttienjarige leeftijd ont-
dekt door een platenmaat-
schappij, verscheen 1½  jaar 
later al,  in 2010, het gelijkna-
mige debuut Tim Knol. De 
countryrock, ooit in Nederland 
tot bloei gekomen aan het eind 

van de zestiger, begin zeventi-
ger jaren bestond dus nog 
steeds en leek met deze plaat 
opnieuw geboren.  Recensen-
ten schreven Tim Knol de he-
mel in, je kon de situatie rond 
zijn persoon gerust vergelijken 
met de meer dan lovende re-
censies die het boekendebuut 
van onze muziekorganisator bij 
GUO Jos Creusen onlangs van 
de Nederlandse en Vlaamse 

http://www.groetenuitoisterwijk.nl
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boekrecensenten kreeg. Mat-
thijs van Nieuwkerk draaide 
zelfs geen Charles Aznavour 
meer en zijn vrouw moest hem 
aanmanen om ook nog eens 
iets anders in de cd-speler te 
stoppen dan alleen die cd’s van 
Tim. “Waarom ben je Charles, 
je idool zo gauw vergeten?” 
Maar het antwoord van 
Matthijs was: “Beter kan niet.” 
En gelijk heeft ie, want recen-
senten zoals hij wijzen ons toch 
de weg in het oerwoud aan 
cd’s dat er verschijnt en die 
dreigen om nooit beluisterd te 

worden en boeken, die vragen 
om ontdekt te worden voordat 
ze in de ramsj verdwijnen?  
Na het verschijnen van zijn 
derde album meldde Tim, net 
23, dat hij een sabbatical ging 
nemen. Achteraf, niet erg ver-
standig, vindt hij nu. “Rust 
moet je gewoon pakken. Want 
van zo’n boodschap werd mijn 
band erg onrustig. Oké, en wij 
dan? Zij moeten ook werken 
natuurlijk. Ik had in die tijd 

eens tegen Douwe Bob gegrapt 
dat hij mijn band wel mocht 
hebben. Nou, dat wilde hij 
zeker. Twee weken later stap-
ten ze over. Het was zeer pijn-
lijk voor me en ik trok me de 
haren uit mijn kop.” 
Tim die ook financieel veel 
tegenslag kende wou zelfs van 
de fotografie zijn beroep ma-
ken toen hij de passie voor zijn 
eigen muziek steeds kleiner zag 
worden.  
Een ongecompliceerde rock-’n-
roll-tournee met The Miseries 
waarbij het motto: Aftikken en 

spelen was, hielp hem uit de 
put. Hij maakte muziek voor 
films en documentaires en 
brouwde zelfs zijn eigen IPA-
bier („Het was een goed biertje, 
erg lekker, maar we misten een 
investeerder.”). Hij oogt nog 
altijd jongensachtig, met die 
nuchtere West-Friese uitstra-
ling van een gewone jongen uit 
Hoorn, die vrolijk kan vertellen 
wat er nu toch weer is ge-
beurd. En daarom verscheen 

vorig jaar Cut The Wire zijn 
vierde album, die de singer-
songwriter Tim Knol in zijn 
eigen studio heeft opgenomen 
en samen met muzikant Anne 
Soldaat heeft geproduceerd. 
Het is een warm, melodieus 
gitaaralbum dat vertrouwd 
aanvoelt. De liefde voor Ameri-
cana-muziek voert weer de 
boventoon. Maar hoe vrolijk en 
onbekommerd op het eerste 
gehoor, dit zijn vooral liedjes 
die Knols gemoed hebben op-
geruimd. 
„Een journalist noemde het de 

navelstreng doorknippen. Wat 
een verschrikkelijk beeld. Maar 
goed. Ik wil dus nooit meer 
afhankelijk zijn van anderen.”  
 
Anderhalf jaar werkte Tim Knol 
aan de nummers. „Het voelde 
heerlijk om zonder druk te wer-
ken. Niet vanuit de oude drijf-
veer dat er snel iets nieuws 
moet komen, maar om iets te 
maken waar je zelf kriebels van 
krijgt.” 

Zijn afkeer voor de commerci-
ële kant van de muziekindu-
strie bezingt hij in ‘Echoes of 
laughter’, over die „vieze” we-
reld waar geld en scoren de 
dienst uitmaken. „Iets als de 
The Voice Kids vind ik wanstal-
tig. Dat kinderen van een jaar 
of acht, negen al zo worden 
uitgebuit door Talpa, de kle-
dingmerken. Mijn kinderen zou 
ik daar nooit aan mee laten 
doen.” Het stoort hem op veel 
vlakken. „Dat je op radiostati-
ons voor je nieuwe album 
komt, en dan ook een cover 

moet spelen. Of mee moet 
geinen bij een spelletje. Je doet 
het allemaal gewoon, maar je 
moet bijna een soort cabaretier 
zijn.” Hoewel hij natuurlijk wel 
graag op de radio wordt ge-
draaid. „Ik ga overal naartoe, 
behalve flauwe lachradio als 
Radio 538. Maar daar zal ik 
toch niet meer voor gevraagd 
worden, haha 



 12 

 

Beelen haalde vorig jaar in de 
studio een grap uit met de 
zanger, door een stripper bin-
nen te laten tijdens het spelen 
van een liedje. Tim Knol kon de 
grap niet waarderen en liep 
met gitaar boos de studio uit.  
Tim Knol is meer volwassen 
geworden en kan nu met af-
stand terug kijken op de hyste-
rie rond zijn persoon in de be-
ginjaren: „Matthijs van Nieuw-
kerk vergeleek me in DWDD 
met Neil Young. Een wat bizar-
re vergelijking voor zo’n jong 
ventje als ik toen want het was 
natuurlijk allemaal zeer postpu-
beraal. Als ik mijzelf nu hoor 
zingen op die eerste albums 
hoor ik een piepjong ventje, 
ielige zang, veel heesheid, ik 
wist nog helemaal niet hoe ik 
moest zingen. En mijn middel-
bare school-Engels was nog 
zeer matig, haha. 

Dat is allemaal veel beter ge-
worden. Luister bijvoorbeeld 
ook maar eens naar de onver-
valste bluegrass cd die hij vorig 
jaar uitbracht met Blue Grass 
Boogieman. Toen hij deze 
formatie als tiener ontmoette 
op een festival in zijn woon-
plaats Hoorn was hij dermate 
onder de indruk dat hij contact 
zocht en dat contact resulteer-
de nu in een fantastische sa-
menwerking, met recht getiteld 
Happy Hour. Het timbre van 
Tim Knols stem maakt een 
perfecte blend met de vrolijke 
muziek van de Boogieman. Met 

de grote achterban van Tim 
Knol inmiddels laat een revival 
van het bluegrass-genre moge-
lijk niet lang op zich wachten. 
Voor u alvast een bijzondere 
reden om naast een kaartje 
voor Tim Knol ook een kaartje 
voor het meesterwerk van Jos 
te bestellen. Voor maar 10 
euro want op 26 januari pre-
senteert Jos zijn meesterwerk 
bij GUO. En die entreeprijs 
krijgt u bij aankoop van het 
boek terug. Wat is er mooier 
dan bij het beluisteren van de 
nieuwste cd van Tim Knol dat 
intrigerende boek van Jos, het 
gaat ook over muziek, te lezen. 
Zijn joviale vraag op Facebook 
– ‘Wie heeft er een huiska-
mer?’ – leverde het afgelopen 
najaar juist heel veel positivi-
teit op. Knol was uit op direct 
persoonlijk contact, met veel 
grapjes. Dat had hij van Freek 
de Jonge opgestoken, met wie 
hij een tijd samenwerkte aan 
shows. „Hij heeft mij laten zien 
wat timing is. Hoe je na een 
verdrietig liedje zo’n beladen 
wolk weer snel de huiskamer 
uit krijgt. Dus vraag ik na een 
traan ineens heel droogjes: 
iemand wel eens in een strip-
club geweest? En dan zelf je 
vinger opsteken. Haha, dat vind 
ik humor.” 
En Tim Knol vertelt dat hij soms 
wel vier avonden in de week 
ergens bij iemand in een huis-
kamer twee uur lang akoestisch 
zat  te spelen. „Superintiem”, 

vond hij, en: „Ze kopen alle-
maal je plaat na afloop!”   
En dat doet u op deze zondag 9 
februari 2020 dus ook want bij 
GUO zit de bezoeker bij de 
artiest op schoot, een mooier 
beeld voor de intimiteit van de 
huiskamer bestaat er toch 
niet? En Tim Knol zet er ook 
nog gratis even zijn handteke-
ning op of een persoonlijke 
boodschap...  
 
En twee weken daarvoor hebt 
u bij de boekpresentatie van 
Jos op 26 januari al lang zijn 
boek “Dikke pret Bonanza” 

gekocht want met de entree-
prijs die je terug krijgt is  dat 
bijna voor niets.  
En wij verwachten twee weken 
later bij het concert van Tim 
Knol dat veel bezoekers na 
afloop met een cd naar huis 
gaan. 
 
Luisteren? 
https://www.youtube.com/
watch?v=JDpLMm7Jxg8 

 
En met The Bluegrass  Boogie-
man: 
https://www.youtube.com/
watch? 
 

Op 15 maart 2020 om 15.00  
 

Dayna Kurtz & Robert Mache 
(USA) 

Met haar krachtige, donkere 
soms bijtende en dan weer 
hartverscheurende stem komt 
Dayna Kurz na haar succesvolle 
eerste optreden bij GUO op 
herhaling en ze brengt nu haar 
“vaste” begeleider Robert Ma-
che mee. De uit New Jersey 
afkomstige zangeres verdeelt 
haar tijd tegenwoordig tussen 
New Orleans, waar ze een op-
trekje heeft bij de rivieroever 
en een blokhut in de bergen 
van Vermont om het ‘roots-

gevoel” van een leven dicht bij 
de natuur te behouden. Ten 
minste wanneer ze niet ergens 
in Europa rondtoert, want daar 
is ze tegenwoordig vaak te 
vinden. 
In haar carrière mocht Kurtz 
nogal wat  prijzen in ontvangst 
nemen. Zo benoemde de Na-
tional Academy of Songwriters  
haar tot de beste vrouwelijke 
songschrijver van het jaar. En 
Norah Jones en Bonnie Raitt 
waren meer dan lovend over 

de kwaliteit van haar song-
schrijvers werk dat schatplich-
tig is aan Nashville maar waarin 
ook invloeden van de New 
Yorkse Tin Pan Alley en New 
Orleans zijn terug te vinden. 
Het is een authentiek en uniek 
mengsel van folk, chanson, jazz 
en blues.  Onverbloemd en 
direct in haar taal, recht uit de 
straat, wat een echte door-
braak in haar thuisland mis-
schien wel in de weg staat, is ze 
voorlopig vooral geliefd bij de 

fijnproevers en die zijn er zeker 
in Nederland genoeg te vinden.  
Love Gets In The Way bereikte 
hier zelfs de hoogste regionen 
van de hitparade. Op Here, Vol. 
1, uitgekomen in maart 2017 
een liveplaat van haar  Neder-
landse theatertour in 2016 met 
Robert Mache hoor je bijna de 
magische stilte waarmee het 
publiek ademloos op het punt-
je van hun stoel gebiologeerd 
zit te luisteren naar Dayna en 
Robert 

https://www.youtube.com/watch?v=JDpLMm7Jxg8
https://www.youtube.com/watch?v=JDpLMm7Jxg8
https://www.youtube.com/watch?list=RD5gktt6wBUJ8&v=5gktt6wBUJ8
https://www.youtube.com/watch?list=RD5gktt6wBUJ8&v=5gktt6wBUJ8
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“I began my career as a teenag-
er as background music in 
crowded Jersey Shore beach 
bars,” vertelt  Kurtz, “and I 
used to make a game of seeing 
what it would take to shut peo-
ple up, and I got kind of good 
at it.  Although there’s some 
tricks to it, it was really more a 
kind of witchcraft than any-
thing - I learned to draw what-
ever power and attention there 
was in the room being sent my 
way and send it back out 

again.  Other people got caught 
in the loop and started paying 
attention too.  And as long as 
the crowd wasn’t shitfaced or 
distracted by something I could 
usually get them.  It was good 
training, even now that my 
audiences are more inclined  to 
listening already anyway.  A lot 
of my music requires some 
attention, so it was a good skill 
to learn.”  
Over haar samenwerking met 
Robert Mache zegt ze:  “I’ve 

loved Robert’s playing for such 
a long time, and we’ve been 
friends longer than we’ve been 
touring partners – he was one 
of the first musicians to be-
friend me in New Orle-
ans.  That we had such undeni-
able chemistry has been one of 
the greater recent gifts of my 
life. 
Op zondag 15 maart kunt u 
weer luisteren naar die magi-
sche chemie tussen de stem 
van  Dayna Kurz die zichzelf  

begeleidt op de akoestische 
gitaar, en de rijkdom van het  
elektrisch snarenwerk van 
Robert Mache.  
 
Luisteren? 
https://youtu.be/
UO3XP9oQ8P4  
 
Of: 
https://www.youtube.com/
watch?v=1q_WxquiyBU 

Op 5 april 2020 om 15.00  
 

Spinvis & Saartje v. Camp  
 

Nederlandstalige singer-songwriting 
 

Robert Mache en Danya Kurtz 

Een Werkelijkheid 
Eigenlijk gaat het over iets 
anders. 
Eigenlijk gaat het altijd 
over iets anders. 
 
 
Erik de Jong, geboren op 2 
februari 1961 groeide op in een 
muzikale omgeving. Zijn moe-
der speelde Hawaï gitaar en 
ukelele en zijn vader gitaar. Op 
vijftienjarige leeftijd werd hij  

het jongste lid in Blitzkrieg, de 
punkband van zijn broer, die 
hun naam later veranderden in 
The Duds. Erik was de reserve-
speler van de band. Als de 
drummer niet kon, mocht hij 
drummen en als de bassist 
verhinderd was, mocht hij de 
bas om zijn nek hangen.  Later 
ging De Jong naar het conser-
vatorium om slagwerk te stu-
deren. Maar daar kwam hij tot 
de ontdekking dat hij niet echt 

een instrumentalist was en hij 
stapte over naar  arrangement 
en compositie. Daar voelde hij 
als een bij die verslingerd is aan 
honing zich aangetrokken tot 
elektronica en drumcomputers. 
Hij kreeg opdrachten voor films 
en documentaires.  
Na jaren van experimenteren, 
opnemen, knippen en plakken 
op een computer in zijn woning 
in Nieuwegein heeft Erik in 
2002 eindelijk een cassette met 

schetsen van drie nummers 
klaar. Hij is dan al 41 jaar, niet 
direct een groentje in de mu-
ziekwereld Hij verstuurt de 
cassette naar Ferry Roseboom, 
labelbaas bij  platenmaat-
schappij Excelsior. Die is ra-
zend enthousiast over de sin-
ger-sample-songwritermuziek 
en twee weken later besluit 
Excelsior om Spinvis een pla-
tencontract aan te bieden. Als 
op 1 april 2002 het debuutal-

https://youtu.be/UO3XP9oQ8P4
https://youtu.be/UO3XP9oQ8P4
https://www.youtube.com/watch?v=1q_WxquiyBU
https://www.youtube.com/watch?v=1q_WxquiyBU
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bum  Lo-Fi-uitkomt met daarop 
de door Spinvis op zijn zolder-
kamertje in elkaar geknutselde 
nummers, waarbij hij vooral 
gebruik maakte van computers, 
en allerlei andere attributen 
zoals fluitjes en pandeksels, 
reageert de pers unaniem en-
thousiast op deze mix van een-
voudig klinkende maar zorgvul-
dig gearrangeerde popmuziek 
met opvallend poëtische tek-
sten. 
Begin 2004 won Spinvis een 
Zilveren Harp als aanmoedi-
gingsprijs voor aanstormend 
talent.  
Samen met Simon Vinkenoog 
en Arjan Witte begon hij aan 
een project waarin Vinkenoog 
gedichten voorleest onder 
muzikale begeleiding van Spin-
vis en band; dit werd vastge-
legd op de cd Ja!.  
In 2010 werd aan Spinvis de 
Johnny van Doornprijs, uitge-
reikt omdat hij volgens de jury 
met zijn teksten en muziek een 
'prachtig muzikaal, talig en 
poëtisch oeuvre' heeft opge-
bouwd.  
In het najaar van 2011 ver-
scheen  Tot ziens, Justine Keller 
het derde Spinvis-album na het 
debuutalbum en opvolger Da-
gen van gras, Dagen van Stro 
uit 2005. 
Op 28 april 2017 verscheen het 
nieuwe album Trein vuur dage-
raad.  

Deze zondagmiddag speelt 
Spinvis met celliste Saartje 
Van Camp, inmiddels speelt 
ze al meer dan 12 bij Spin-
vis. Via Jaap Kruithof, een le-
raar van haar toen ze nog cello-
studente was aan het Leuvense 
Lemmensinstituut kwam ze bij 
Spinvis en de popmuziek te-
recht. Op een dag kreeg ze een 
telefoontje: “Hoi, ik heb een 
klusje voor je.”  
Ze mocht als celliste een paar 
liveshows van Spinvis verzor-
gen en van het een kwam het 
ander.’  
 
‘Ik herinner me nog goed de 
eerste keer dat ik als klassiek 
geschoolde muzikant moest 
improviseren bij Spinvis’, vertelt 
Saartje lachend. ‘Achteraf 
stond ik helemaal te trillen op 
mijn benen. Sommige klassieke 
muzikanten worden zenuwach-
tig als er geen papiertje voor 
hun neus ligt, anderen voelen 
zich net vrijer. Het komt er 
gewoon op aan je open te stel-
len voor nieuwe dingen.’ 
Zelf zegt Spinvis daarover: “Ze 
is en geschoolde klassieke cel-
liste en ik heb gezien hoe ze 
zich ontworstelde aan die klas-
sieke opleiding en hoe ze steeds 
meer ging experimenteren met 
geluiden. Met een loopstation 
stapelt ze laag op laag waar-
door haar cello een heel orkest 
wordt en haar stem een koor.”  

Over de voorstelling die ze bij 
GUO gaan geven vertelt Saartje 
tegen ons: “Spinvis en ik spelen 
een muziekvoorstelling die in 
werkelijkheid over iets anders 
gaat. Achter ieder verhaal zit 
een ander verhaal. En ook dat 
verhaal vertelt niet alles. In 
Werkelijkheid speelt zich af in 
een wereld die in werkelijkheid 
de onze zou kunnen zijn. Een 
visuele en muzikale vertelling 
met veel nieuwe en oudere 
liedjes van Spinvis. Opnieuw 
gearrangeerd. Soms verstild. 
Soms keihard. We staan met 
z’n tweeën op het podium, 
omringd door instrumenten, 
Erik  (Spinvis) speelt gitaar en 
synthesizers,  ik de cello, gitaar, 
toetsen, percussie,en synthesi-
zers. Licht en video bedienen 
we ook zelf. Tussen ons in staan 
twee poppen die we steeds een 
andere wereld geven. Niels 
Jonker verzorgt zoals altijd het 
geluid.” 

“Alles moet goed zijn, dat is 
belangrijk voor de liedjes, want 
die moeten goed worden ver-
teld.” 
 
Gezien de meer dan lovende 
kritieken van de vaderlandse 
en Vlaamse pers kunt u ervan 
overtuigd zijn dat u anderhalf 
uur wordt meegenomen in een 
wonderlijke reis door een beto-
verende poppenwereld met  
verhalen en wonderschone  
liedjes, die ontroeren, die ra-
ken en vragen oproepen.  
 
Luisteren? 
Gewoon thuis naar een mooi 
nummer als huis: 
https://www.bing.com/videos/
search?q=spinvis+-
+saartje+v.+camp&&view=det
ail&mid=356495466A379D541
5C7356495466A379D5415C7
&&FORM=VDRVRV 
 

 
https://youtu.be/
A6cBlTyGZNY 

 Saartje en Erik met baby 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Low_fidelity
https://nl.wikipedia.org/wiki/Computer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zilveren_Harp
https://nl.wikipedia.org/wiki/Simon_Vinkenoog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ja!
https://nl.wikipedia.org/wiki/Johnny_van_Doornprijs
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tot_ziens,_Justine_Keller
https://nl.wikipedia.org/wiki/Trein_vuur_dageraad
https://nl.wikipedia.org/wiki/Trein_vuur_dageraad
https://www.bing.com/videos/search?q=spinvis+-+saartje+v.+camp&&view=detail&mid=356495466A379D5415C7356495466A379D5415C7&&FORM=VDRVRV
https://www.bing.com/videos/search?q=spinvis+-+saartje+v.+camp&&view=detail&mid=356495466A379D5415C7356495466A379D5415C7&&FORM=VDRVRV
https://www.bing.com/videos/search?q=spinvis+-+saartje+v.+camp&&view=detail&mid=356495466A379D5415C7356495466A379D5415C7&&FORM=VDRVRV
https://www.bing.com/videos/search?q=spinvis+-+saartje+v.+camp&&view=detail&mid=356495466A379D5415C7356495466A379D5415C7&&FORM=VDRVRV
https://www.bing.com/videos/search?q=spinvis+-+saartje+v.+camp&&view=detail&mid=356495466A379D5415C7356495466A379D5415C7&&FORM=VDRVRV
https://www.bing.com/videos/search?q=spinvis+-+saartje+v.+camp&&view=detail&mid=356495466A379D5415C7356495466A379D5415C7&&FORM=VDRVRV
https://youtu.be/A6cBlTyGZNY
https://youtu.be/A6cBlTyGZNY
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Sharon Shannon, die gaat al 
een tijdje met me mee op mijn 
muzikale reis door dit leven en 
nu ze dit seizoen bij GUO op 
het podium staat met Allan 
Connor als begeleider, en ik 
haar cd’s weer uit de kast haal, 
valt me op dat ze vorig jaar 50 
is geworden. Maar ik kan het 
beeld van die jonge vrouw die 
te keer kon gaan op die im-
mense diatonische accordeon, 
(“Meisje val er niet mee om. Ga 
gewoon weer zitten,” dacht ik 
toen nog) maar op diezelfde 
accordeon zweefde je even 
later weg en voerde haar idylli-
sche klanken  je naar paradijse-
lijke stranden met het meisje 
van je dromen.  
Sharon Shannon (1968) speelt 
folk, ze komt niet voor niets uit 
Ierland, maar voor haar is de 

diatonische trekharmonica een 
instrument dat een taal spreekt 
die tot ver buiten het land van 
de Kelten reikt. Rock en reggae, 
de fado en de tango, calypso en 
cajun naast klassieke en Afri-
kaanse muziek vermengde ze 
met haar Keltische folkroots tot 
nieuwe muziek, die toch altijd 
herkenbaar blijft, die je rijker 
maakt, de platgetreden paden 
vermijdend maar trouw blij-
vend aan de muzikale rijkdom 
van het land waar ze vandaan 
komt. Gewoon goede muziek! 
Ik hoorde in de jaren tachtig 
voor het eerst van haar toen ze 
meespeelde op het album: 
‘Room To Roam’ van de The 
Waterboys. Die hadden net 
daarvoor het memorabele 
album ‘Fisherman’s blues’ uit-
gebracht, waarna Sharon ge-

vaagd werd om de groep te 
versterken.  Met een fiddle 
speler en iemand die ook met 
de mandoline uit de weg kon, 
moet ze als jonge meid hebben 
gedacht aan een nieuwe loot 
aan de stam van de folkrock-
boom. Maar het bleef bij 
‘Room To Roam.’  Inderdaad 
het meest folkgeoriënteerde 
album van de groep. En daar 
bleef het bij, want toen Mike 
Scott meer de kant van de rock 
op ging was ze na 18 maanden 
al weer weg. Al snel daarna 
kwam in 1991  haar debuutal-
bum Sharon Shannon uit. Het is 
nog altijd het best verkochte 
album van traditionele Ierse 
muziek.  
Sharon werkt daarna met tal 
van wereldsterren:  Bono, Si-
néad O’Connor, Shane MacGo-

wan, Christy Moore, Elvis Cos-
tello, Kate Bush, Willie Nelson, 
Jackson Browne en  Steve Earle 
en treedt op voor de meest 
prominente wereldleiders van 
Lech Walesa, tot Barack 
Obama.  
Het album  ‘The Diamond 
Mountain Sessions’ uit 2000, 
bedoeld om voet aan de grond 
te krijgen in Amerika, tal van 
Americana artiesten spelen 
mee is al viervoudig platina in 
Ierland voor ze met dit album 
ook succes heeft in Amerika. In 
haar eigen land levert het haar 
de Awards ‘Folk Artist of the 
Year’ en ‘Best Traditional Fe-
male’ op en een wereldhit met 
‘Galway Girl’ die ze opneemt 
met Steve Earle. Er is trouwens 
nog iets grappigs met dat al-
bum, want ik kreeg een keer 

Op 10 april 2020 om 15.00  
 

Sharon Shannon & Allan Connor 
 

Eigentijdse verrassende nieuwe folk 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Sharon_Shannon_(album)&action=edit&redlink=1
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bijna slaande ruzie met een 
vriend toen ik maar vol bleef 
houden, dat dit album 15 num-
mers telt en geen 14. Hij was 
gewend om de cd na 14 num-
mers te wisselen, want dan 
bleef het meer dan anderhalve 
minuut stil voor nummer 15 
startte. Een geintje van Sharon 
vertelde ze later.   
 
Ondanks alle succes blijft ze 
gewoon een Iers meisje dat 
zonder kapsones door het le-
ven gaat, als ze maar kan spe-
len. Dat merkten ook  Jack 

Poels en Tren van Enckevort 
(Rowen Hèze) toen ze enthou-
siast meespeelde op hun 
‘Herberg de Troost’ concerten.  
In 2008 verschijnt ze in de 
meer dan succesvolle BBC-tv-
reeks ‘The Transatlantic Sessi-
ons’ waarin Keltische en Ameri-
cana-artiesten aan weerszijden 
van de Atlantische Oceaan hun 
muzikale wortels verbinden. 
Terug naar de bron waar het 
ooit begon levert vaak verras-
sende resultaten op, die op-
merkelijk nieuw maar ook aan-
sprekend klinken.  

In 2009 wordt de ‘Meteor Li-
fetime Achievement Award’ 
aan haar uitgereikt. In de jaren 
daarop mengt ze haar Keltische 
wortels met de symfonische 
klanken van Ierlands nationale 
omroeporkest RTE Concert 
Orchestra. Het leidt in 2012 tot 
‘Flying Circus’ een verrassende 
mix van haar Keltische roots 
met symfonische elementen.  
Maar in die tijd ontmoet ze ook 
Alan Connor, een man die op 
gitaar en toetsen uit de voeten 
kan. Het eerste resultaat van 
deze samenwerking verschijnt 

in 2015 op het album ‘In Gal-
way’, live opgenomen in de 
roemruchte, levendige pub 
O’Connor’s in hartje Dublin.   
Het knettert en vonkt af en  toe 
behoorlijk op die plaat te horen 
maar ook tijdens concerten laat 
Connor af en toe flitsende gi-
taarsoli horen en gaat hij virtu-
oos  te keer op het orgel. Is dit 
de dame die de Waterboys 
verliet toen ze de rockkant op 
wilden? Blijkbaar heeft Sharon 
daar nu geen moeite mee. De 
twee moeten echt een goed 
klink hebben na bijna zes jaar 
samen spelen.   
En nu komen  ze samen ge-
woon even langs bij GUO in de 
bosrijke omgeving van Oister-
wijk. Dat moet Sharon Shan-
non, tegenwoordig levend in 
Galway zeker bevallen, als 
overtuigd vegetariër en dieren-
liefhebster, Ze geeft regelmatig 
benefietconcerten ten bate van 
het welzijn van dieren, maar 
deze middag kunt u uw hond 
en kat beter goed verzorgd 
thuis laten. Ik weet niet of ze 
zo’n gitaarsolo van Alan kun-
nen verdragen en dan heb ik 
het nog niet over het orgel……  
 
Toch even luisteren en dan 

snel een kaartje reserveren:  
 

https://binged.it/2LxVOa2 
 

https://binged.it/2xueBLh 

https://binged.it/2LxVOa2
https://binged.it/2xueBLh
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Op 5 mei 2020 om 15.00  
 

Slotconcert bevrijdingsdag in Oisterwijk 
 

Van Cohen tot Winehouse  
 

Nikki Jacobs 

Bevrijdingsdag 2020 beloofd 
een speciale dag voor GUO te 
worden. U kon daarover al  
lezen op pagina 3 en 4 van dit 
magazine. Het wordt op een 
passende manier afgesloten 
door Niki Jacobs en haar band: 
Nikitov. 
 
Niki Jacobs is een begaafd ver-
tolkster van Jiddische liederen 
en wordt gezien als een van de 
beste Jiddische zangeressen 
van dit moment, altijd op zoek 
naar de verbinding tussen de 
Jiddische traditie en het heden-
daagse leven. Ze werd bekend 
met haar inlevende vertolkin-
gen van muziek uiteenlopend 
van Joodse soul, pop, jazz tot 
aan Amerikaanse folk. Ze heeft 
over de hele wereld op het 
podium gestaan in onder meer 
Washington, New York, Buda-

pest en München. 
Vanuit een diepe fascinatie 
voor haar Joodse familiege-
schiedenis groeide de passie 
voor de Jiddische taal en cul-
tuur met in het bijzonder de 
muzikale traditie van het Jid-
disch lied. Ze studeerde aan 
het conservatorium, en daar-
naast in London en New York 
bij o.a. Zalmen Mlotek en 
Adrienne Cooper.  
Door  de jaren  heen heeft  Niki 
Jacobs zich  keer op keer bewe-
zen  als vernieuwer en onder-
zoeker  naar de positie van de 
Joodse Cultuur  in haar eigen 
leven maar ook in het be-
staan  van muzikale tradities. In 
’99 toen Jacobs en Jelle  van 
Tongeren onder de naam 
Nikitov begonnen als een 
akoestisch  ensemble, met als 
uitgangspunt: Jiddische lie-

deren combineren  met ritmes 
en klanken uit de Gypsy Jazz en 
de Oost--‐Europese volksmu-
ziek.  Een combinatie die vanuit 
geografisch oogpunt heel van-
zelfsprekend  was. Roma en 
Joden zijn tenslotte diep aan 
elkaar verbonden, zowel van-
wege hun  
Nikitov heeft inmiddels talrij-
ke  optredens verzorgd  in tal 
van  Europese landen en in  de 
Verenigde Staten: 
Het  Concertgebouw 
(Amsterdam), Die  Gasteig, 
(München) Kennedy Cen-
tre,  (Washington), 92Y Theater 
NY, (New York)  en folkmuziek 
tempel Fono, (Budapest). Ja-
cobs  verwierf  door al die op-
tredens een grote bekend-
heid  door haar unieke benade-
ring  van het traditionele Jiddi-
sche  lied. De emoties en de 

diepgang van de oorspronkelij-
ke Jiddische  teksten kregen 
door Jacobs’ prachtige inter-
pretaties een extra  dimensie. 
Na verloop van tijd beslui-
ten  Niki Jacobs en Band om 
alom  bekende popsongs in het   
Jiddisch te vertalen,  en uit te 
voeren op de klassieke Nikitov 
wijze. In april 2015  volgt de 
release van het album en be-
gint aansluitend een tournee, 
langs synagogen en theaters in 
binnen- en buitenland.  In mei 
2016 reist het gezelschap  af 
naar de Verenigde Staten voor 
een tournee van 21 dagen met 
14 concerten dwars  door het 
hele land. 
Als ze terugkomen, blijkt  dat 
het tijd wordt  voor een nieuwe 
stap.  Samen met het impresa-
riaat  wordt gekeken  naar een 
manier om ook op Nederland-
se  bodem de verbinding tus-
sen het culturele Joodszijn  en 
de liefde voor muziek een nieu-
we plek te geven  en vanuit die 
wens ontstaat de voorstelling 
‘van Cohen   tot Winehouse’.  
Niki  Jacobs,  Emile Vis-
ser,  Pieter Jan Cramer,  Hubby 
Jenkins en Jason  Sypher, bren-
gen een ode  aan Joodse popi-
conen, met 
‘muzikale  vertalingen’ zoals we 
die van Niki Jacobs   gewend 
zijn; vol herkenning, vernieu-
wing, ontroering  en humor. 
Led Zeppelin en ‘Stairway to 
Heaven’ klinkt in het Jiddisch 
ook zeer aangrijpend. Hou voor 
deze voorstelling een gaatje 
open in uw agenda!  
 
Hier kunt u het al horen: 

https://youtu.be/
LBjtFGdAYAI 
 
 
 

https://youtu.be/LBjtFGdAYAI
https://youtu.be/LBjtFGdAYAI
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Op 5 juni 2016, iets meer dan 
drie jaar geleden, sloot Vandie-
komsa ons concertseizoen af 
in het zaaltje van GUO één 
hoog in Tiliander. En de laatste 
noot had nog maar net geklon-
ken of de jongens van Vandie-
komsa werden door directeur 
Van Eeten meteen buiten ge-
zet, want volksmuziek en dan 
ook nog Brabantse volksmuziek 
paste niet bij het woordje cul-
tuur, vooral niet als je dat  met 
een hoofdletter wilde schrijven. 
Het moest dus Cultuur zijn, 
want hij wilde het niveau van 
zijn Cultuurtempel wel  hoog 
houden. En daar paste Groeten 
Uit Oisterwijk niet in, want die 
jongens waren niet vies van al 
wat boertig en schijtplichtig 
was.  Niet het niveau waar hij 
naar streefde. Folkconcerten 
dat stond voor “Rommel, net 
zoals de rommel, die ze altijd 
achterlaten op de toiletten!” 
Dus pakten de leden van Van-
diekomsa hun instrument 
maar onder hun arm en lieten 
het publiek op een hoekje van 
het Lindeplein gratis van leuke, 
boertige muziek genieten. Het 
werd al snel aardig druk op het 
terras zagen wij één hoog bij 
het opruimen en de tap 
stroomde er rijkelijk.  
Maar drie jaar later valt het 
ook een boerse concertorgani-
satie als ‘Groeten Uit Oister-
wijk’ zwaar  om mensen nog 
naar een folkconcert te krijgen. 
Oude iconen als Andy Irvine en 
Martin Carthy kunnen rekenen 
op een trouw publiek, maar die 
zijn net als de bezoekers al 
aardig op leeftijd. Ze sterven 
langzaam uit. Dus zijn wij blij 
met jong bloed. Jonge muzi-
kanten als de mensen van Van-
diekomsa, nieuw bloed, dat 
laat horen dat hun muzikale 
output nog altijd de moeite 
waard is. En die komen nu met 
een nieuw album Efkes nog  
(HKM 72018 / Coast to Coast). 
Het album is live opgenomen in 
de studio van Guy Roelofs 
(Fuaime) in Breda. Even nog en 

dan bestaat ook deze groep 
niet meer, denk ik dan, zwart-
kijker als ik ben, want nu gaat 
de grootheid op de luchtpiano 
Kees Schoone ook al met pensi-
oen. Hij wil het wat rustiger 
aan gaan doen, terwijl zijn in-
breng op de accordeon juist zo 
belangrijk was voor het geluid 
van de groep. Krijgt Van Eeten, 
je weet wel die Cultuurpaus 
van Tilliander, zo alsnog zijn 
zin? En folkmuziek, ook van 
eigen Brabantse bodem is als 
vloeken in de kerk en die vind 
je ook bijna niet meer in het 
Brabantse land. Waar zijn de 
hoogtijdagen van Dommelvolk, 
De Veulpoepers  en  Gerard 
van Maasakkers gebleven, 
toen hun elpees als warme 
broodjes over de toonbank van 
platenzaken als Tommy vlo-
gen? En dus merk ik, is er ook 
bijna geen aandacht voor de 
derde cd van Vandie-
komsa.  Zelfs niet in Brabantse 
kranten, weekbladen en ande-
re kronieken. 
Terwijl het opnieuw een erg 
goed en gevarieerd album is. 
Net als op zijn voorganger be-
weegt de groep zich tussen 
eigentijds en traditioneel, en 
juist in die afgewogen mix ex-
celleert de groep.  Dat blijkt al 
meteen bij het eerste nummer 
De Grote Brand over de stads-
brand op Palmzondag 1486 in 
Eindhoven. Dat nummer kreeg 
een fraaie eigentijdse melodie 
mee, maar wel één waarvoor je  
in het boekje moet kijken om 
er achter te komen dat het 
echt niet een eeuwenoude 
ballade betreft. En dat er ook 
tegenwoordig nog veel mis is, 
horen we in Vur Onbepaalde 
Tijd waarin veel eigentijdse 
problematiek passeert, nadruk-
kelijk geaccentueerd door het 
achtergrondkoor: 0e-oe-oe-oe! 
Nog meer moois komt voorbij 
in: we gaan op ‘Sjaanternel’, 
voor mij als Tilburger natuurlijk 
een gevleugelde uitspraak en 
daar heeft Kees knap: ‘Nobody 
loves you, when you are down 
and out’ in verstopt. De cd sluit 
swingend af met Hop Marjan-
neke in een elektrische ball-
room mix.  

Luisteren: https://www.youtube.com/

watch?v=oYRH8gR3n74 

Tekst en foto’s: Walter van Brakel 

Efkes nog 
Vandiekomsa 

https://www.youtube.com/watch?v=oYRH8gR3n74
https://www.youtube.com/watch?v=oYRH8gR3n74


 19 

 

Bent u een liefhebber van 
onze GUO-concerten? En hebt 
u tijd en zin om in augustus 
aanstaande 2000 tot 2500 
GUO-krantjes 2019/2020 huis-
aan-huis te bezorgen in Oister-
wijk, Heukelom, Moergestel, 
Berkel-Enschot of Haaren?  

Dan bieden wij u in ruil gratis 
entree bij alle concerten uit 
onze GUO-serie 2019/2020? 
Ter waarde van 215 euro? 

Meld u zich dan zo spoedig 
mpogelijk aan via groetenui-
toisterwijk@home.nl! 

GUO-concerten Groeten Uit 
Oisterwijk zoekt vijf à zes huis-
aan-huis bezorgers voor haar 
GUO-krantjes 2019/2020 in de 
periode begin tot eind augus-
tus 2019. De bezorgtijden zijn 

naar eigen keuze, zolang de 
krantjes maar vóór 1 septem-
ber 2019 bezorgd zijn. De be-
zorgwijken zijn in overleg met 
GUO-concerten Groeten Uit 
Oisterwijk.  

Gastenlijst 
Interesse? U doet er niet al-
leen ons, maar ook uzelf een 
plezier mee: we plaatsen u 
voor elk GUO-concert uit onze 
serie 2019/2020 op onze gas-
tenlijst. Dat betekent gratis 
toegang voor: 

1. Miniconcertjesdag solis-
ten en duo’s in Oisterwijk-
se huiskamers + slotcon-
cert Liqa op 29 september  

2. Banditaliana op 27 okto-
ber  

3. Guy Davis op 24 novem-
ber  

4. Lakshmi (met support act 
The Way) op 22 december  

5. Martin Carthy & John Kirk-
patrick op 19 januari  

6. Boekpresentatie Jos Creu-
sen op 26 januari  

7. Tim Knol op 9 februari  
8. Dayna Kurtz & Robert 

Mache op 15 maart  
9. Spinvis & Saartje van 

Camp op 5 april  
10. Sharon Shannon & Alan 

Connor op 19 april  
11. Bevrijdingsactiviteiten + 

Niki Jacobs & Nikitov op 5 
mei. 

Check 
www.groetenuitoisterwijk.nl 
voor uitgebreide artiesteninfo 
in woord, beeld & geluid. 

Tel uit uw ‘winst’      
Bezorging van 2000 tot 2500 
krantjes voor 11 GUO-tickets 
betekent ongeveer 200 krant-

jes per GUO-ticket. GUO-tickets 
kosten gemiddeld ongeveer 20 
euro per stuk. Voor elke euro 
bezorgt u dus ongeveer 10 
GUO-krantjes. Bezorg per fiets 
of te voet: dat is voor u en uw 
omgeving nog gezond ook! En 
wilt u meer gratis tickets per 
GUO-concert? Bezorg dan 
meer GUO-krantjes!  
 

Uw aanmelding met vermel-
ding van naam en tel. nr. is 
welkom op groetenuitoister-
wijk@home.nl. Wij nemen 
telefonisch contact met u op 
voor beantwoording van even-
tuele vragen en het maken van 
concrete  afspraken. Wij ver-
werken uw aanmelding op 
volgorde van binnenkomst. Het 
is zoals bij onze GUO-tickets: 
OP=OP!  
 

Dat klinkt leuk: 
Een heel seizoen gratis 

GUO-tickets?  
Bezorg dan 2000 tot 2500 GUO-krantjes! 

mailto:groetenuitoisterwijk@home.nl
mailto:groetenuitoisterwijk@home.nl
http://www.groetenuitoisterwijk.nl
mailto:groetenuitoisterwijk@home.nl
mailto:groetenuitoisterwijk@home.nl
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Henry Girls sluiten GUO-seizoen 
gemankeerd af 

The Henry Girls op tournee 
door Nederland met een nieu-
we poster, handgedrukt nog 
wel en getekend door de drie 
dames in een eenmalige oplage 
van 50 exemplaren, die op het 
slotconcert bij GUO in Oister-
wijk nog niet allemaal op wa-
ren. Dat betekent nog geen 7 
posters per concert! Toch wa-
ren de Henry  zusjes blij met 
hun tournee. Het eerste con-
cert op 8 april in Utrecht was 
uitverkocht en ze waren hier 
net in een periode toen de 
tulpen in bloei stonden en al-
hoewel ze elke dag een concert 
hadden, was er ook nog tijd om 

de bloeiende tulpenvelden te 
zien, zeiden ze. Die vonden ze 
zo mooi! Maar op hun twitter-
account zagen we alleen tulpen 
in een rieten mand met een 
prijs waarvoor ik ze zou laten 
staan: 17,50 euro per bos en 
geen foto van onafzienbare 
rijen tulpen in een zon  besche-
nen veld. Wel een ‘little Dutch 
ladybird’  (een lieveheersbeest-
je) op een hoop stenen op 9 
april. En daarna werd er alleen 
nog een molen getwitterd on-
derweg naar Hoogezand voor 
het concert op 13 april. Viel er 
niets bezienswaardigs meer te 
zien of was dat een bewijs voor 
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het onheil dat de rest van hun 
tour begeleidde?  Op die za-
terdag in Hoogezand zaten de 
meiden met een zieke Joleen 
en dat was de dag daarna toen 
ze bij ons in Oisterwijk hun 
tournee moesten afsluiten nog 
niet over. Ziek, zwak en misse-
lijk sleepte ze zich in de twee-
de helft van het concert tij-
dens de pauze uit het busje 
naar de laatste rij in de zaal 
waar ze naast mij, zich ziek 
kon blijven voelen. Veel leven 
zat er nog niet in.  
Joleen lijdt aan een bipolaire 
stoornis, vertelden haar zus-
sen en zoals zoveel mensen 
die daar mee te maken heb-
ben, slaan die hun medicatie 
nog wel eens over, waardoor 
het precaire evenwicht waar 
de pillen voor zorgen verbro-
ken wordt. De gevolgen zagen 
wij, hadden wij liever niet 
gezien en haar zussen zeker 
ook niet. De twee die overge-
bleven waren, Karen en Lorna 
deden hun best. Ze klonken 
niet slecht en ook hun vocale 
samenwerking als duo klonk 
nog best goed, maar de magie, 
de schoonheid die ze als trio 
hebben, waardoor sommige 
nummers boven het wat zoete 
en brave uitstijgen wat er aan 
sommige van hun nummers 
toch een beetje kleeft, ont-
breekt.  
De laatste dag van hun tour-
nee in Oisterwijk begonnen 
Karen en Lorna, net als twee 
jaar geleden op 9 april 2017,  a 
capella met ‘Far beyond the 
stars’ het titelnummer van 
hun laatste cd, nieuw werk 
hebben ze nog niet in deze tijd 
van dalende cd-verkoop.  Wij 
hier in Oisterwijk konden het 
duo opnieuw gerust stellen: 
lawaai en gevaar bevond zich 
nog altijd ver van deze plek in 
het groen, vooral als je het als 
duo zo overtuigend brengt. En 
daarna volgde direct:  ‘Down, 
down, sing my sister down’, 
waarvan ik dacht dat ze hier-
mee schuld wilden bekennen 
aan de ziekte van hun zuster. 
Het nummer stond al op het 
album  ‘December Moon’ en 
werd eind vorig jaar opgeno-
men in hun favoriete kroeg 
‘Lily’s Barn’ in Malin County 
Donegal en op 17 april, dus 
net terug uit Nederland door 

de zussen op hun website 
geplaatst. Was dat echt toe-
vallig of een sneer na van haar 
zussen, maar waarschijnlijk 
ben ik gewoon weer teveel 
een zwartdenker?  
En zo verliep het eerste deel 
voor de pauze nog verrassend 
aangenaam met een fraaie 
instrumental op fiddle en fluit, 
zong de zaal nog overtuigend 
mee in : ‘Bring her home 
boys’ en kwam ook nog de 
‘garden’ voorbij waarin de 
beste piepers groeiden, maar 
bij het naar boven halen van 
dat rare Nederlandse woord 
hadden ze wel het publiek 
nodig.  
Na de pauze kwam Bruce 
Springsteen even langs. Er 
kwam trouwens g veel werk 
uit ‘December Moon’ tijdens 
dit concert voorbij en daar zat 
‘the boss’ dus tussen met 
‘Reason to believe’ van het 
album ‘Nebraska’ dat had 
helemaal het Donegalgevoel 
zeiden de zussen, over de 
ravissante streek waar ze zelf 
vandaan komen, het wilde 
kind van Ierland, soms woest, 
leeg en verlaten, maar altijd 
van een ongerepte schoonheid 
zelfs rond rijdend in het meest 
desolate landschap als je daar 
dan tenminste voor open 
staat.  De twee zussen maak-
ten er een aangrijpend pas-
sende haast lege vertolking 
van. En hoe wisselend het 
weer in april in Nederland kan 
zijn, hadden  ze gisteren zelf 
nog mogen ervaren toen ze 
naar Hoogezand reden. ‘Rain 
and snow’ het paste bij het 
volgende nummer een 
‘appalachian song’ uit Ierland, 
die een fraaie vertolking 
kreeg.  
De Ieren hebben ‘The town I 
loved so well’ gekozen als één 
van de 10 beste folksongs ooit 
geschreven, maar dat moch-
ten ze op 14 april eigenlijk nog 
niet vertellen want de officiële 
lijst werd pas op het einde van 
die maand bekend gemaakt. 
Dus oei!  Vooral in het gebied 
in het noordwesten van Ier-
land speelt de angst voor de 
Brexit en wat die allemaal met 
zich mee kan brengen, de 
angst voor de terugkeer van 
het geweld. Want vechten 
voor de vrijheid zit de Ieren in 
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het bloed. Dus paste het Iers-
Portugees aandoende ‘She’s a 
rebel girl’ helemaal bij de mei-
den en de streek waar ze van-
daan komen. En toen was het 
alweer voorbij. Het is natuurlijk 
erg obligaat om op het eind 
van elk concert te spreken van 
‘the nicest audience’ we ever 
had’ maar met een zieke zus 
achter in de zaal en de aanpas-
singen die dit van de overige 
twee vereiste om de laatste 
concerten toch nog met een 
programma te komen dat ge-
waardeerd werd door het pu-
bliek, zit er toch een kern van 
waarheid in. Al geldt dat com-
pliment toch vooral Karen en 
Lorna Henry, die met een laat-
ste zwaai naar het publiek en 
een glas bij het afscheid (The 
parting glass) a capella ons 
terug naar huis brachten  
 
Tekst en foto’s: Walter van Brakel 
 
Luisteren:  
Down, down, sing my sister down 
https://youtu.be/81EM_wR4jQc 

Rebel Girl 
https://youtu.be/W4ldF1rDXn4 

 

https://youtu.be/81EM_wR4jQc
https://youtu.be/W4ldF1rDXn4
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Wanneer? 
 

Waar? 
 

Wie? 
 

Wat? 
 
Hoe-
veel? 

 

29 sep 
v.a. 10.00u 

 

Oisterwijkse 
huiskamers + 
Boschoord 

 

Diverse solisten en duo’s + 
Liqa (België/Syrië) 

 

16 miniconcertjes (folk, world, klassiek, improvisa-
tie, singer-songwriters, kleinkunst, cross-overs) in 
4 Oisterwijkse huiskamers + in Boschoord slotcon-
cert wereldmuziekorkest Liqa olv Wouter Van-
denabeele. 
 

 

€  20,- 

 

27 okt 15.00u 
 

Boschoord 
 

Riccardo Tesi & Banditalia-
na (Italia) 

 

Mediterrane fusie folk, jazz, singer-songwriting 
 

€  20,- 

 

24 nov  15.00u 
 

Boschoord 
 

Guy Davis (USA) 
 

Country-/deltablues, singer-songwriting 
 

€  20,- 

 

22 dec  14.30u 
 

Boschoord 
 

Lakshmi (België) 
Lokale support act: The 
Way 

 

Classic én celtic harp & celtic songs 
  
Luisterpopcovers 

 

€  20,- 

 

19 jan  15.00u 
 

Boschoord 
 

Martin Carthy & John Kirk-
patrick (UK) 

 

Angelsaksische folk 
 

€  20,- 

 

26 jan  15.00u 
 

Boschoord 
 

Jos Creusen (organisator 
GUO-concerten) 

 

Presentatie autobiografische sleutelroman ‘Dikke. 
Pret. Bonanza.’ Entree retour bij  aankoop boek 
(cash). 

 

€  10,- 

 

09 feb  15.00u 
 

Boschoord 
 

Tim Knol (NL) 
 

Americana, singer-songwriting 
 

€  20,- 

 

15 mrt  15.00u 
 

Boschoord 
 

Dayna Kurtz & Robert Ma-
che (USA) 

 

Americana, singer-songwriting 
 

€  20,- 

 

05 apr  15.00u 
 

Boschoord 
 

Spinvis & Saartje van Camp 
(NL) 

 

Nederlandstalige singer-songwriting 
 

€  20,- 

 

19 apr  15.00u 
 

Boschoord 
 

Sharon Shannon & Alan 
Connor (Eire) 

 

Eigentijdse Ierse folk 
 

€  25,- 

 
05 mei 
v.a 
11.00u 

 
 

Locaties ver-
spreid over 
Oisterwijk + 
Boschoord 

 

Diverse lokale samenwer-
kingspartners +  lokale kun-
stenaars en Niki Jacobs & 
Nikitov (NL) 

 

Diverse bevrijdingsdagactiviteiten verspreid over 
Oisterwijk onder regie van GUO + in Boschoord art 
performance lokale kunstenaars en concert Jiddi-
sche  singer-songwriter Niki Jacobs met Klezmer-
begeleiders Nikitov 

 

€  20,- 
(combi-
dagticket) 

Overzicht GUO-(concert)serie 2019/2020  

Groeten Uit Oisterwijk 
 

Is het maandelijks verschijnend digitaal muziekmagazine van 
Stichting Podiumkunsten Oisterwijk / concertorganisatie GUO.  

Eindredactie: Walter van Brakel 

 
Gratis abonnement?  Mail naar guonieuws@kpnmail.nl  onder 
vermelding van naam en e-mailadres .  

Hartstikke bedankt voor het afgelopen seizoen 
GUO-Maten! 
==> V-fonds (donatie)  
==> Gemeente Oisterwijk  
==> Rabobank Hart van Brabant (ledendonatie) 
==> Fletcher Hotel Boschoord Oisterwijk (faciliteiten) 
==> Stichting Jacques de Leeuw (subsidie) 
==> Fonds podiumkunsten Performing Arts Fund NL 
==> Ediat/Adrem Intermediagroep (uitgave GUO-krant) 
==> MIGO Maatschappelijk Innovatiefonds Gemeente Oisterwijk 


