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LOKATIE 1

He’s got rythm, he’s got soul. Plays a mean
guitar in any gingy bar. Hallelujah!

JAN VAN OORT

LOKATIE 1

Jan van Oort op sax met wie? Dat blijft een
verrassing. In ieder geval swingt het uit de pan.

LEERLINGEN MUZIEK EN CKV
LOKATIE 2

Leerlingen muziek Plus van het Centrum voor de
Kunsten Beverwijk geven een bijzonder concert.

KLARINET TRIO

LOKATIE 3

Drie mooie muzikanten op klarinet, van een
buitengewone klasse.

HARP EN FLUIT

LOKATIE 3

Intens en klein tegelijk, zo meeslepend dat je
er verstild van raakt.

JACKY’S CHOICE LOKATIE 4

Ronald Günther en Jacqueline van Lint brengen
acoustisch eigen geschreven nummers en een
aantal covers.

MiDLIFE

LOKATIE 4

Loes Welp, Hans Teeling, Edwin Both, Hennie
Kollaard en Geert-Jan Bulteel: rockers uit de
IJmond met een trouwe achterban.

TONS OF BLUES LOKATIE 5

Tons of Blues neemt je mee naar de bakermat van
de bluesmuziek: , de kroegen van New Orleans.

LEO AND FRIENDS LOKATIE 6

En Leo heeft wat muzikale vrienden, veel plezier
en lekkere muziek maken, dat is wat deze vrienden willen, met jou erbij, dat spreekt voor zich.

VRIJUIT ZINGEN LOKATIE 7

Elk jaar weer van de partij: het enthousiaste
Wijk aan Zeese koor Vrijuit Zingen.

WASCO LOKATIE 7

Prachtige luistermuziek van het Wijk aan Zees
Collectief. Songs uit alle windstreken, ballads,
uptempo.

SLAGZIJ LOKATIE 7

Een vrolijk en veelzijdig repertoire van bluesy jazz
tot Zuid-Amerikaanse passie, chansons en tango
met zang, contrabas, slagwerk en de saxofoon in
een vrije rol.

WHISKEYMO’S LOKATIE 8

Muziek uit het swingtijdperk, jaren 40-50,
Rock-a-billy, blues, jive, doo-wop. Met drums,
contrabas en gitaar.

BEL AKOUSTIKA LOKATIE 8

Puur, Rauw, Subtiel en Energiek! Ga mee op reis
door covers van seventies tot heden, van jazzy tot
rock, van blues tot soul.

ANNELIES EXPERIENCE LOKATIE 9

Muziek met teksten over liefde en geluk, intiem
en verrassend, inderdaad een experience.

DECADES LOKATIE 10

Ze spelen “voor elk wat wils”,gevoelige
pop, stevige rock, accoustisch, dampende
blues, kortom luisteren en dansen.

TOM PEPERKAMP LOKATIE 10

De frontman van het Trio Fluisteren, dit keer
solo met muziek uit de jaren ’60 en ’70. Nummers
van o.a. Paul Anka, Dean Martin en de Everly
Brothers passereren de revue.

WINKEL, VAN DER MEIJ EN
DOMISSE LOKATIE 11

Zit in een rieten strandkorf en luister naar
Ab, JP en Saskia. Zij spelen hun liedjes
over o.a. het Bankje bij de Spar en Troostend Licht.

LAAT DE TOON NIET DOVEN LOKATIE 11

Klokslag 15 uur starten wij samen een positieve
doorgaande grondtoon. Zing jij mee?

TOMMY INC LOKATIE 12

Wees voorbereid op een een gezellig en swingend
optreden met muziek uit de jaren 50 tot 90.

TOMMY INC LOKATIE 12

Wees voorbereid op een een gezellig en swingend
optreden met muziek uit de jaren 50 tot 90.

FONK

LOKATIE 12

Bekende en minder bekende nummers, in een
akoestische jas! Laat je inspireren door drie zangeressen begeleid door gitaar en percussie.

FORTIFY LOKATIE 13

Bluesrock coverband met een breed repertoire:
van Clapton tot ZZ Top, SRV, Etta James en Joe
Bonemassa.

BLITZ LOKATIE 13

Heerlijke rock & rollband. Jaren 60 muziek. De
groep staat garant voor een leuke aanstekelijke
sfeer. Ze zijn Blitz!

FREDDY KORIDON LOKATIE 14

Het gevarieerde repertoire van deze professionele muzikant, die zichzelf begeleidt op
gitaar, staat garant voor een aanstekelijk optreden.

JEROEN STAM LOKATIE 15

Muziek van boerenland en havenkant. Nederlands en Ierse muziek.

USELESS LOKATIE 15

Laat je van je sokken blazen door een jonge energieke 3-mansband met een mix van klassieke/
progressieve rock en hardrock.

BALDADOS LOKATIE 16

Heerlijke ruige gitaarrock van met name Australische bandjes, met stevige zang.

LOWRYDER LOKATIE 17

Pop, rock & blues uit de Ijmond met Frank
Korpershoek Taco Visser Marc Kouwenhoven,
Martijn van Bemmelen en Saskia van Dijk

DOGS CALLED KITTY LOKATIE 18

Eigenwijze, melodieuze pop van eigen makelij
met meerstemmige zang, zeer gevarieerd.

LIZET VINK LOKATIE 18

Lizets muziek is als water. Stil en scherp zingt
Lizet over zichzelf en haar omgeving ondersteund door jazzy en folky muziek.

SAXI COLORIS

LOKATIE 19

Zuid-Amerikaanse muziek met saxofoons en
percussie. Ingrid, Majoes en Jivan gaan los
met de band  “Saxi Coloris” uit de omgeving
van Wijk aan Zee.

JOHNNY & ROLLS NOISE LOKATIE 20

Vijf gepassioneerde muzikanten vormen
samen met een hoge dosis tijdloze Rock ’n
Roll het ideale recept voor een optreden geheel in stijl van Elvis “The King”.

ONDER DE MAAN LOKATIE 21

Laat je meeslepen door persoonlijke Nederlandstalige luisterliedjes die bij je binnen komen.

ELAND

LOKATIE 21

Eland komt in kleine akoestische bezetting,
zonder ritmesectie. Ze hebben wederom wat
muzikale parels van het strand gejut.

COTTONTONE

LOKATIE 22

Pop- en rockmuziek van ‘70 tot nu. Wel met
een eigen ‘tikkie ruiger’-randje. Bekende nummers op eigen wijze gespeeld, met respect
voor het origineel.

SUE THE NIGHT LOKATIE 23

Geniet van een mix van stijlen: klassieke
gitaarstukken, flamenco, maar ook de blues
ontbreekt niet!

THE FINEST PIECES LOKATIE 23

Deze Duitse band met leden uit Hildesheim,
Hameln en Ströbeck brengt een fascinerende
acoustische mix van klassieke en moderne
film- en popsongs.

DRIE VIERKANTE METER LOKATIE 23

Échte muziek met instrumenten van hout, koper, etc. Greazy listening!

FINALLY:
JAMSESSION IN
CAFE THE SUN!
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