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Zondag 21 juli 2019
11:00 en 13:00
POPPENKAST PLUIM
15:00
JEE & VEE
Americana/Roots

“Staat de pop al aan?”
Voor de derde keer op de Genneper Hoeve: poppenkastspeelster Annemieke Brouwers met poppenkast Pluim. Elk jaar weer een geweldig succes!
" .... Jan Klaassen vraagt: ‘Hoezo?’ De gordijntjes zijn allebei open, er is niets aan de hand. Weer gaat het gordijntje dicht. De kinderen roepen harder. Een
jongetje krijgt de slappe lach. Er volgt een verhaal over een krokodil, een muis of de politie, maar altijd met Jan Klaassen. ...." Dit is een citaat uit een
interview dat Lieke van Spreeuwel had met Annemieke Brouwers. - Klik hier voor het hele interview In elk geval is het lachen voor jong (en ook 'oud') bij de avonturen van Jan Klaassen!
Meer info: https://poppenkastpluim.nl

Rootsmuziek met een randje
Eugene Jonkergouw en Ad Voets (duo Jee & Vee) is een zeer succesvol singer-songwriters-duo. Zij brengen een programma met covers van roots en americana
muziek van bekende en minder bekende blues- en popartiesten en singer-songwriters.
Hun optredens worden gelardeerd met leuke anekdotes, weetjes en verhalen omtrent de artiesten waarvan zij nummers in hun repertoire hebben opgenomen.
Je hoort obscure rootsmuziek van b.v. Blaze Foley, Townes van Zandt, Rod mcKuen, Guy Clark, John Prine,
Gene Clark, JW Roy, Stephen Bruton, maar ook van bv. de Stones, Elvis, Creedance Clearwater Revival of
The Eagles.
De manier waarop zij hun muziek ten gehore brengen kun je daarom het best omschrijven als rootsmuziek
met een randje.
Jee & Vee & bestaat uit Eugene Jonkergouw, gitaar, mondharmonica en zang en Ad Voets, gitaar, zang en
percussie.
Alle info: https://interlinie1.wixsite.com/jeeveemusic

©Wout Nooitgedagt/Jeroen Leonhard

_________________

maandag 29-juli - 19:30 uur
Ricciotti’s Kartuli Turi- Georgië Tour
Opnieuw is het Ricciotti Ensemble te gast op de Genneper Hoeve. Het ongekende succes van voorgaande jaren wordt zeker herhaald!
Het Ricciotti verdiept zich deze zomer in de boeiende muziektraditie van Georgië. Dat doen zij samen met de Georgische klarinetvirtuoos Levan Tskhadadze.
Tijdens Ricciotti's Kartuli Turi (Ricciotti's Georgische tour) spelen ze werken van onder andere Paliashvili, Tsintsadse en Lagidze. Ook lichte muziek van
bijvoorbeeld de bekende Georgische zangeres Katie Melua komt aan bod.
Meer info: https://ricciotti.nl/tournees
Dit concert wordt georganiseerd door de Genneper Hoeve

toegang gratis, consumpties zijn verkrijgbaar
in de kiosk van de Genneper Hoeve
zondag 21 juni

POPPENKAST 'PLUIM'
twee voorstellingen:
11:00 en 13:00 uur

JEE & VEE
15:00 uur
maandag 29 juni
RICCIOTTI - Georgië

Tour

19:30 uur
Pluim en Jee & Vee worden georganiseerd door de Vrienden van Gennep, het concert van het Ricciotti ensemble door de Genneper
Hoeve.

Vooruitblik
__________________
zondag 18-aug
13:00 Kras & Co (Wereldmuziek)
15:00 Toemaat (volks-/wereldmuziek)
__________________
21 aug t/m 7-sept
Afslag Eindhoven
met ‘Stallerhof’ (Theater)
__________________

volledige agenda en info op
www.vriendenvangennep.nl

Wél de nieuwsbrief - maar nog geen vriend? Help ons Gennep Noord te behouden! Klik
hier!

De Vrienden van Gennep zoeken meer vrijwilligers om mee te helpen met het evenementenprogramma. We vragen vooral
'handjes' bij het inrichten van het erf en het opbouwen van de tent. Daarnaast hebben we dringend behoefte aan een

geluidsassistent voor het installeren en regelen van licht en geluid!
Interesse: klik hier
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