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Op maandag 25 oktober 2021 treedt voor u op Hans Baaij.
Aanvang 20.00 uur.(foto)
(lokatie nog niet bekend houdt de website in de gaten)
Hans komt uit Zoetermeer en heeft voorheen nog niet voor onze club
gespeeld. Via ons geachte lid Wim Bochum hebben we Hans benaderd en
kunnen vastleggen.
Hij is een echte entertainer die zijn sporen wel verdiend heeft in de
muziekwereld. Hij speelt op een Yamaha Genos en heeft een zeer ruim
repertoire. Niet alleen instrumentaal maar ook vocaal heeft hij veel
ervaring. Hebt u een etentje, receptie, diner dansant, jubileum of een
andere bijeenkomst, dan bent u bij hem aan het juiste adres. Zijn reviews
geven aan dat hij prachtige live muziek speelt. Het belooft dus weer een
spetterende muzikale avond te worden. Veel plezier.
(Nogmaals de lokatie waar hij optreedt is nog niet bekend, wordt
bekend gemaakt op onze website)

Op maandag 29 november 2021 treedt voor u op Peter Baartmans. Aanvang 20.00 uur. (foto)
Peter is in 1960 in Steenbergen geboren en begon al op 8 jarige leeftijd accordeon te spelen. Hij is echt een
natuurtalent want binnen een week kon hij al, zonder les te hebben gehad, twee stukken van de bekende
accordeonist John Woodhouse spelen met begeleidende bassen. Drie jaar later kreeg hij zijn eerste orgel, een Riha
Andante en lessen aan de stedelijke muziekschool van Bergen op Zoom. Van 1976 tot 1980 studeerde Peter aan het
conservatorium in Tilburg en Enschede.
Momenteel is hij al jaren verbonden aan Yamaha voor talrijke aktiviteiten.
Natuurlijk kennen wij allang zijn grote muzikale kwaliteiten en zijn we ontzettend trots dat hij praktisch ieder jaar voor
onze club wilt optreden.
Wilt u nog meer weten over Peter, kijk dan even op zijn website, daar vindt u een hele uitgebreide beschrijving over
zijn muzikale achtergrond.
Dit optreden vindt plaats in Café-Restaurant “Den Bremer”in Toldijk.

Workshop avonden :
11 oktober 2021

Onderwerp nog niet bekend

8 november 2021

Onderwerp nog niet bekend

NB. Beste leden bij binnenkomst in de zaal voor bijwoning concertavond kunt u gecontroleerd worden. U
dient een geldig vaccinatiebewijs te kunnen tonen, een zeer recent bewijs dat u getest bent of een bewijs dat
u Corona hebt gehad.

