ALS
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Zondagmiddagprogramma
seizoen 2022
8 MEI

gratis entree aanvang 15.00 uur

De Waskruizen

Tiptaptop, mijn inkt is op. Meisjes van toen lezen voor uit hun poesiealbum van
weleer. Tussendoor bezingen heren op leeftijd de meisjes dat het een lieve lust is!
15 MEI
A Diamond Salute
De grootste nummers van Neil Diamond klein gebracht door Hans Ligtenberg, Leon
Groeneveld en Marco van de Velden. Heerlijk genieten in een intieme setting van o.a.
Sweet Caroline en Song, Sung Blue.
22 MEI
Billy Tomas
Na jaren met nationaal en internationaal succes optreden in coverbands, presenteert
Billy Tomas zich nu met zang en op gitaar met eigen geschreven en geproduceerde
nummers.
29 MEI
Selectiv
Deze 8-koppige coverband bestaande uit ervaren muzikanten uit ons eigen
Oosterhout staat al sinds 2015 garant voor vette, aanstekelijke en herkenbare
nummers. Met o.a. leadzang door Maartje van Bijnen en Georges Duchemin.
19 JUNI

Here We Are

Vier veelzijdige muzikanten spelen in een ontspannen sfeer jazz-standards,
evergreens, ballads, up-tempo nummers, chansons, latin en soul.
26 JUNI
Jump, Jive and Joy
Een dynamisch kwartet met een breed en aanstekelijk repertoire, waarvan de
oorsprong soms terug gaat naar de jaren veertig. Twee muziekstijlen, in een soort
swing revival gekoppeld aan plezier.
3 JULI
Grote Oosterhoutse Kenniskwis 2022
Voor de 15e keer alweer een geheid succes. Een uitdagende mix van gezelligheid,
teamspirit, succesbeleving en hersenactiviteit. Voor de echte Oosterhoutkenners
en/of voor hen die het denken te zijn.

10 JULI

Noud Koevoets en friends

Noodgedwongen door veel regen moesten Noud en z’n uitgenodigde muzikale
vrienden vorig jaar uitwijken van De Schelp naar De Bussel. Terug in de Stadstuin.
Weer net zo succesrijk, akoestisch en relaxed.
Tango de Barrio
4 SEPTEMBER
Composities van Piazzola, Pagliese en Troilo komen tot leven in tango’s zoals deze
oorspronkelijk zijn ontstaan in de patio’s, café’s, zaaltjes en bordelen van Buenos
Aires. Uitdagend, intiem en hartverwarmend met zang, bandeon, viool, piano en
contrabas.
11 SEPTEMBER
How about Rita?
De bekende musici Angela van Rijthoven (zang), Harry Kanters (piano), Bart Wouters
(bas en zang) en Han Wouters (drums) spelen ‘vintage vocal jazz’. Swingend en losjes,
met subtiele arrangementjes.
18 SEPTEMBER

The River Zydeco Band

De River Zydeco Band staat al ruim 25 jaar op podia in heel Europa. Brengt een mix
van de uit de zuidelijke staten afkomstige Americana rootsmuziek. Swamp-Rock.
Haast onmogelijk om bij stil te zitten!
25 SEPTEMBER
Docentenband h 19
h 19 Centrum voor de kunsten presenteert de h 19 docentenband.
Deze ervaren muzikanten, die allemaal hun sporen hebben verdiend in de pop- en
jazzwereld, brengen een mooi programma in een mix van stijlen onder de bezielende
leiding van frontvrouw Jamie van den Hombergh.
Bij twijfel over het doorgaan van een concert, even controleren op

www.stadstuindeschelp.nl
Bezoekadres:
E-mail:
Bank:

aan parkeerterrein De Vijzel 4
info@stadstuindeschelp.nl
NL89 RABO 0139 9150 36

4901LT Oosterhout
Tel: 06 - 5539 1358
KvK: 41106884

Ook u kunt ons steunen door "Vriend van de Schelp" te worden.
Aanmelden via de website of machtigingsformulier.
De gratis programmering in Stadstuin de Schelp wordt mede mogelijk gemaakt door:

