
Two is company, three is a crowd, six is… Mooche!    
Begin 2012 startte de muzikale tocht van drie nationaliteiten in één 
vocal group, Mooche: een unieke combinatie van  Nederlandse, Ierse 
en Belgische stemmen. Nog maar korte tijd samen en route hebben de 
drie dames en drie heren van Mooche al heel wat a capella kilometers 
gemaakt, met hun stem als enige instrument. Vocal pop, close harmony, 
ballads, rock en jazz, speciaal voor hen gearrangeerd. Nice to mooche 
you! 
Travel back with the time machine called: The Surphonics 
Terug in de tijd met de muziek uit het meest legendarische pop-
decennium. Beat, Surf, Rock, Rock’n’Roll. In de klassieke bezetting met 
twee gitaren, bas, drums. Ze zingen alle vier en dat is hard nodig want 
hun grote specialiteit is het werk van The Beach Boys! Fun Fun Fun, 
California Girls, Surfin' USA: je waant je gewoon op een strandfeest in 
het California van de jaren '60…Natuurlijk komen ook andere 
Amerikaanse én Engelse Oldies voorbij: The Beatles, The Hollies, The 
Kinks, Chuck Berry en lekkere instrumentals van oa The Surfaris, 
Shadows en Dick Dale. 
Union Brass Venlo haalt zijn inspiratie uit de New Orleans 
blaasmuziek van o.a. The Soul Rebel Brassband. Trompet, trombone, 
saxen, ringbas en slagwerk, aangevuld met gitaar en zang maken 
Union Brass tot een schitterend looporkest. Sfeervolle muziek en quasi-
sjieke uniformen, je waant je op een zonovergoten zomerdag in de 
Mississippi River Delta inNew Orleans. 
ZEV (Zanggroep Evergreen Vierlingsbeek), een enthousiaste groep van 
bijna 50 zangers en zangeressen in de leeftijd vanaf 20 jaar. Het 
repertoire bestaat uit evergreens, musical- en popsongs, gospels, jazz 
en blues. Minimaal 4-stemmig, soms a capella, soms begeleid door  
piano, basgitaar, gitaar en drums.  
ZEV-Light voor jongeren vanaf 12 jaar, zeker zo enthousiast met een 
eigentijds repertoire van goeie popsongs die ze veelal zelf aandragen.  
En dat alles onder de bezielende leiding van dirigent Marco Mariën. 
Muziek-op-de-Maas werkt dit jaar samen met de dorpsraad van 
Groeningen en de dames gymclub samen in Symphonica in 
Sporto. Verrassend dansen op het droge en verfrissend duiken in 
het schone Maaswater. Laat U verrassen! 


