
       Programma Kijk en Luister Weekend  
     bij de Kunstkring Voorst in galerie de Statenhoed  - Dorpsstraat 11a Twello     
 

Vrijdag  
1 april 

  

   

14.00 
uur 

 
 
 
 
 

De Cithara’s 
Hou je van de heldere en lieflijke klank van een 
citer? Het citerduo Riet Gruben en Lidy Overmars 
speelt een heel divers repertoire: licht klassiek, 
Ierse muziek, evergreens, volksliederen, walsen. 
 

14.45 
uur 

 Duo ‘Intermezzo’ 
Kom genieten van het bijzondere samenspel van 
een kleine diatonische harmonica en een viool.  
Will Maters en Wil Smit spelen volksmuziek, maar 
ook klassiek en zelfs pop. Hun bijzondere 
klankarrangementen zijn steeds een verrassing 
voor het oor. 
 

15.00 
uur 

pauze  

15.30 
uur 

 Bernadet van Haaster 
brengt bluesy- soul en jazzy- easy listening 
nummers ten gehore. Heeft zowel in soulbands 
als  jazz-combo's opgetreden. Zij begeleidt zichzelf 
op de piano en zingt nummers van o.a India Arie, 
Rachel Ferrel en Lizz Wright.  Een zangeres met ‘n 
warm geluid... en haar hart vol soul.   
 

16.00   Afsluiting  
 

   

   

Zaterdag  
2 april 

  

   

11.00 
uur 

 Duo Herman van de Velde en Nico van Dam  
Een accordeonist en een klarinettist die samen  
Kletzmer spelen:  de  traditionele, instrumentele 
Joodse muziek met klanken vol vrolijkheid 
én melancholie .  

11.30 
uur 

 Duo Arianne de Vlieg /  Hans van de Riet 
Je luistert naar een duo dat al ruim 50 jaar klassiek 
gitaar speelt. Solo, als duo of met andere 
instrumentalisten. 
Beiden volgden zij Gitaarschool L ‘Escola, geleid 
door Quirijn Snijders. Hun repertoire omvat 
werken van Bach via Giuliani tot Myers. 
 

 

 

 

 

 

 
 



12.00   Kock en Koot  
Helen Koot, gepassioneerd zangeres met een 
fluwelen stem, en Ton Kock, pianist, dichter en 
singer-songwriter, brengen een kort poëtisch 
programma. Met piano, zang en teksten die u 
raken, nemen ze het leven met u door. 

12.30  
pauze 

  

14.00   Twello Vocaal 
Kleine maar enthousiaste groep zangers zingt 
onder leiding van dirigent Eef Poelma en met 
begeleiding van pianist Jaap Thesing uit het 
gevarieerde repertoire een keur aan 
wereldliederen 
 

14.30   Fredde Forch 
Deventer dichter en lid van de Kunstkring, schreef 
al meer dan 900 korte gedichten, merendeels 
kwatrijnen. Naar Fredde luisteren is luisteren met 
een glimlach. 
 

14.45  Mila Kok 
De 16-jarige Mila Kok vertelt op bijzondere wijze 
een modern sprookje:  een combinatie van een 
lach en een traan in een muzikaal jasje. Mila doet 
de vooropleiding Musicalmaster in Amsterdam. Ze 
heeft met de film #youytoo van Jose Bibian op 
filmfestivals in Istanbul en Engeland de prijs voor 
beste actrice gewonnen. 

15.00  pauze  

15.30  Zónder foto Duo ‘Intermezzo’ 
Kort optreden als intro voor het volgende 
programmapunt 
 

15.45  
 
 

 Rhyll Nelissen 
Is eindejaars bij het Gymnasium Apeldoorn. Is lid 
van het team dat voor de Kunstkring en de 
Bibliotheek een Spoken Word evenement gaat 
organiseren. Doet een Spoken Word optreden. 
 

15.40 Zónder foto ‘Duo Intermezzo’ 
Kort optreden ter afsluiting van het vorige 
programmapunt 
 

15.45   Tamarix 
Vier musici die meeslepende muziek spelen op 
heel bijzondere instrumenten. Een kwartet dat 
zijns gelijke niet kent en je meeneemt op een reis 
door verschillende eeuwen en langs diverse 
landen. 

17.00   afsluiting 

 

 

 

 

 

 



   

Zondag 
3 april 

  

11.00   d'Ieselsingers 
Hou je van vierstemmig gezongen 
zeemansliederen? Kom dan luisteren naar dit 
shantykoor met leden uit de hele regio. Ze zingen 
Engels- en Nederlandstalig en worden begeleid 
door een accordeonist en een fluitiste. 
Prachtige stemmen nemen je mee over alle 
wereldzeeën. 

11.45  Harald Koll  
Meestergitarist. Bespeelt verschillende akoestische 
gitaren. Op zijn repertoire staat eeuwenoude 
gitaarmuziek, maar ook nummers van de Beatles, 
Pink Floyd, Queen, Paul Simon en meer.   
 

12.30  pauze 

14.00  Eddie Solomon 
 Houd je van meeslepende vioolmuziek die een 
poëtische tekst ‘omarmt’?  Vioolmuziek die wordt 
afgewisseld met swingende gitaarklanken? Kom 
dan genieten van het optreden van Eddie Solomon, 
die met zijn ‘loop station’ een complete 
onemanshow maakt. 

14.45  Het kwartet 
De violisten Petra Smit, Annet Cranendonk en Rens 
Kuipers  spelen samen met accordeonist Herman 
van de Velde als gelegenheidskwartet het 
beroemde werk van Bach ‘Jesu joy of man’s 
desiring’. 

14.50  Neletta A. van Heuven 
Psycholoog, theoloog, filosoof en schrijver. Ze laat 
je luisteren naar een kort verhaal. Dat bevat net als 
haar boeken scherpe observaties, een nobele 
onbeschaamdheid bij het beschrijven van karakters 
én humor. 

15.00 Zonder foto Het kwartet 
Speelt nogmaals Bach’s  ‘Jesu joy of man’s 
desiring’. 

15.05 pauze  

15.45  KalmAn  
een jazzcombo met een lange staat van dienst, met 
musici die er nog steeds plezier in scheppen om 
lekker samen te swingen. Swingfeel, timing en 
tempo vormen de basis in de muzikale 
samenwerking van het kwartet. It don’t mean a 
thing if it ain’t got that swing “. Dat wordt genieten 
dus! 

17.00  afsluiting 

 

 

 

 

 

 

 


