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ZONDAG
15 september 2019
11:00 en 13:00

Poppenkast PLUIM
14:00 uur

Jazz door DWAAL 2
Het evenementen-seizoen is bijna afgelopen. Nog een paar activiteiten en de
koeien komen terug op stal als de herfst zijn intrede doet. Nog een workshop,
twee geweldige muziekoptredens, een boeiende theatervoorstelling en een
spetterende avond speciaal voor Vrienden.
Maar eerst nog op 15 september het weerzien met de immens populaire
Poppenkast Pluim en een bijzonder concert door de jazzformatie Dwaal 2.

Een van de meest succesvolle optredens die de Vrienden van Gennep organiseren is zonder twijfel
Poppenkast Pluim. Bij poppenkast is het publiek eigenlijk het belangrijkste. Jan Klaassen is de held
maar de kinderen zijn de eigenlijke helden. Bij de poppenkast van Annemieke Brouwers spat de energie
er vanaf, het is actie en interactie. Poppenkast PLUIM is voor iedereen van alle rangen en standen, uit
alle culturen en voor alle leeftijden. Dan is het ook nog eens de Nederlandse volkstraditie onder het
poppenspel met een geweldig interessante geschiedenis.

De Eindhovense formatie Dwaal 2 begeeft zich tussen pop en jazz. Veel swingend eigen werk met hier
en daar invloeden van grootheden als Miles Davis en Robert Wyatt. De destijds rond de Canterbury

scene opererende bands als Soft Machine en Hatfield and the North mengden op soortgelijke
improviserende wijze pop met jazz. Dwaal 2 echter heeft een meer funky , geheel eigen geluid. De musici
:Arie van Rangelrooij en Marcel Hulleman, toetsen - Guido Swart, sax - Don Croonenberg, Mx 5 - Peter
Cue, bas en Jacques van Erven, slagwerk

zaterdag 15 september
Poppenkast PLUIM
11:00 en 13:00 uur
Dwaal 2 (Jazz)
14:00 uur
Genneper Hoeve
Tongelreeppad 1 - 5644 RZ Eindhoven
toegang gratis, consumpties zijn verkrijgbaar
in de kiosk van de Genneper Hoeve
De activiteiten worden georganiseerd door de
'Vrienden van Gennep'
in samenwerking met de Genneper Hoeve
info: www.vriendenvangennep.nl

Vooruitblik
---zondag 22 sep
‘Takkentaal’
Euritmie-workshop
__________________
zondag 29-sep
Arrival (70/80 jaren covers)
Small Mountain Sofa (tussen retro en indie)
__________________
vrijdag 11-okt

zaterdag 12-okt
Strapatsen met
‘Wortel Mochilk’ (theater)
__________________
zaterdag 19-okt
(Exclusief voor Vrienden-donateurs /
premiere film 'Gennep in vier seizoenen'
Biodiversiteit op Gennep Noord
Zicht op ontwikkelingen..

---volledige agenda en alle info op
www.vriendenvangennep.nl

Mede dankzij de bijdragen van onze vrienden kon onze Vriendenstichting zich het
afgelopen jaar weer sterk maken voor het landgoed Gennep. Als actieve
gesprekspartner met de gemeente Eindhoven, staan we samen met de Genneper
Hoeve, op de bres voor het behoud van dit unieke gebied.
Met de recente plannen en discussies over de bestemming van dit gebied, blijkt dat
geen vanzelfsprekendheid en nog steeds heel erg nodig.
Dankzij de donateursbijdragen en schenkingen konden ook weer heel wat
basisschoolkinderen deelnemen aan een educatieve activiteiten van de Genneper
Hoeve en kennismaken met dit unieke stukje veelzijdige natuur in onze stad. Ook
andere educatieve initiatieven werden door de Vrienden van Gennep ondersteund.Ook
het culturele programma heeft nog een aantal mooie voorstellingen in petto dit najaar.
Bent u wel abonnee op de nieuwsbrief maar nog geen vriend? Klik dan snel op de
groene balk hieronder:
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