MUZIEK-OP-DE-MAAS – 28 JUNI 2008
Een muzikale zomeravond op een unieke locatie
Vorig jaar helaas geen Muziek-op-de-Maas. We hadden het te druk met de voorbereidingen
en met de drie schitterende uitvoeringen van onze revue “Déjà Vu” in de onvergetelijke
spiegeltent! Maar nu staan we natuurlijk weer te popelen van ongeduld: voor de vierde keer
organiseert Zanggroep Evergreen Vierlingsbeek (ZEV) een muzikale zomeravond. Vanaf een
ponton, dat speciaal voor deze gelegenheid ingevaren wordt op de Maas nabij het pontveer
Vierlingsbeek-Bergen en vanaf het aansluitende weiland wordt U een afwisselend muzikaal
programma geboden. De heerlijke zwoele zomeravond van 2006 nog in onze herinnering,
beloven we weer een avond vol gezelligheid met heerlijke en afwisselende muziek in een wei
aan de Maas. De ondergaande zon, het kabbelende maaswater, een hapje en een drankje, een
ontspannen sfeer en bovenal heerlijke muziek om naar te luisteren en later op de avond
heerlijk op te dansen.

Ook dit jaar is ZEV er weer in geslaagd om een aantrekkelijk en afwisselend programma
samen te stellen.
◦ Bij de entree op de brug wordt U welkom geheten door ‘Cor, Corry en de Brokken’. Het 10koppige gezelschap uit Deurne brengt een repertoire van heerlijke meezingers, van
smartlap tot songfestival, zowel letterlijk als figuurlijk in een aantrekkelijk jasje zullen ze U
zeker zover krijgen om mee te zingen of in ieder geval mee te neuriën.

Cor en Corry treden met hun Brokken waarschijnlijk ook nog wel bij of op het ponton op,
er is niet aan te ontkomen!
◦ Vocalgroup ‘Niet Storen’ uit ’s-Hertogenbosch brengt vier- of nog-meer-dan-vierstemmige
muziek vooral a capella ten gehore, met veel oor voor de muzikale kwaliteit. De zes dames

en drie heren zijn happy, echt en toch ook wel een beetje gek. Een hartverwarmende,
vrolijke en vooral……muzikale ervaring. Close-harmony zang, soms met ondersteuning van
gitaar en percussie. Het repertoire reikt van swingend tot ingetogen, van jazzy closeharmony songs tot eigentijdse popmuziek. Listen to the music van The Doobie Brothers en
Don’t know why van Norah Jones worden moeiteloos afgewisseld met schitterende
eigenwijze interpretaties van Onbewoonbaar Verklaard van Marco Borsato en Bolide van
Brigitte Kaandorp, waarbij de titel als begeleiding en ritme in het achtergrondkoortje
wordt gebruikt.

◦ Uiteraard laat ook de organiserende vereniging zich graag zien en horen. ZEV is een groep
van zo'n 70 zangers en zangeressen in de leeftijd van 12 tot 65 jaar. In de loop der jaren is
een repertoire opgebouwd van schitterende evergreens. Soms zijn dit musical- of popsongs
dan weer gospels of jazzy nummers. Alles in 4- of meerstemmige zetting, van straight- tot
close- harmony, soms a capella gezongen, dan weer begeleid door ons eigen combo (gitaar,
basgitaar, piano, drums), soms met alleen ZEV-vers van 12 tot 18 jaar (ZEV-light), dan weer
met alleen de 18+ers of met de hele zanggroep, soms alleen de dames, daarna alleen de

mannen. Titels als ‘Can you feel the love tonight’ , Sailor’s ‘Girls, girls, girls’, ‘New York,
New York’ ‘How do I live’ zeggen de liefhebber genoeg.

◦ Tenslotte Homesick & the Louisiana Men. Opzwepende zydeco, zompige rhythm 'n' blues,
smachtende soul en een keur aan prachtige liedjes passeren de revue. Scherpe drie- of
vierstemmige samenzang en opzwepende percussie geven de muziek kleur! Hans de Vries
(gitaar, mondharmonica, zang), Alex Siegers (percussie, zang) en Toon Ekkers (gitaar, 6snarige basgitaar, zang) maken enerverende rootsmuziek uit de swamps van Louisiana en de
Mississippi Delta. Speciaal voor het optreden bij Muziek-op-de-Maas 2008 voegt zich
daarbij Henk de Kat (accordeon, zang).

Het optreden van Homesick & the Louisiana Men is een avontuurlijke 'Trip to New
Orleans', met een mix van verschillende muziekstijlen uit deze smeltkroes-stad in het
zuiden van Louisiana. Aantrekkelijk om naar te luisteren, aanstekelijk om op te dansen!

Voor degenen die willen zitten heeft de organisatie voor de oudere bezoekers stoelen
beschikbaar. Aan alle anderen willen we vragen een eigen (klap)stoeltje mee te nemen.
Uiteraard kan er ook ‘gehangen’ worden aan de hangtafels en als je liever liggend of zittend
op de grond wilt genieten breng dan een deken of zoiets mee.
Mocht het wat frisser zijn, vergeet dan je trui of jas niet. De wei wordt in ieder geval
omringd met party-tentjes en zeil dat een groot gedeelte van de eventuele wind
tegenhoudt. Ook voor de inwendige mens is gezorgd, in de horeca-tentjes wordt drank
verkocht en later op de avond zijn er ook broodjes te koop.
Verder is nog belangrijk om te weten:
•

De brug naar de wei gaat om 20.00 uur open en de entree bedraagt Euro 5.00 waarna
je je eigen mooie plekje in de wei uit kunt zoeken.

•

Er zijn extra overtochten met het pontveer naar Bergen om 00.00 en 01.00 uur.

•

Er is weinig parkeermogelijkheid bij de Maas, indien mogelijk daarom graag per fiets
of te voet of parkeren op het Vrijthofplein en (volg de bordjes) een wandeling van 10
minuten naar de Maas.

Organisatie: Zanggroep Evergreen Vierlingsbeek: www.zev.zingt.nl

