
Cabaret - Verhalen - Jazz - Pop - Ierse liedjes  
Woensdag 27 juli bij TheaterOnderdeMolen te Vorden 
 

Afgelopen zondag 17 juli traden er twee tegenpolen op in TOM en dat werd duidelijk. Arjan 

Verschuur opende de middag met Summertime - een jazz standard -  maar gaf er na één 

couplet zijn eigen Nederlandse draai aan. Hij had het publiek meteen voor zich gewonnen. 

“Integer, diepgaand, verrassend”, een paar woorden uit het gastenboek, spreken voor zich. Na 

de pauze barstte het geweld op het podium los met Trio Hans Kwakkernaat aangevuld met 

Florian Hoefnagels op drums. Een spetterende show, waarbij het publiek zich geen moment 

hoefde te vervelen. Een compilatie van dit optreden is te zien op 

www.theateronderdemolen.nl. Kijk bij ‘Artiesten’, voor liefhebbers zeker een bezoekje aan de 

webstek waard!  

Woensdag 20 juli opende Henk Boogaard uit Apeldoorn de derde ‘zomercarrousel’. Op zeer 

droge wijze kondigde hij zijn zangnummers aan over groente, fruit en overige 

levensperikelen. Vanuit het publiek kreeg hij veel respons, men vergeleek hem met Drs. P. 

Voor een compilatie van zíjn optreden zie ook www.theateronderdemolen.nl. Het programma 

werd verder verzorgd door Rita Boshart, Wendy Addink en Josée van der Staak, die alle 

drie weer uit een ander vaatje tapten en het publiek wederom wisten te ontroeren.  

Henk Boogaard Trio Hans Kwakkernaat met Florian Hoefnagels 
 

Op woensdag 27 juli wordt de vierde 

zomercarrousel draaiende gehouden door Anja den 

Bakker, op piano begeleid door Lucian Venderink; 

zij zullen enkele Ierse liedjes ten gehore brengen. 

Verder door Gery Groot Zwaaftink met verhalen 

en liedjes, Erik Knoef met cabaret, Nathaly 

Masclé met jazz- en poprepertoire met eigen 

pianobegeleiding en zangeres/pianiste Rita 

Boshart. Kortom een afwisselende avond!  

U kunt hier bij zijn door te reserveren op 

www.theateronderdemolen.nl of te bellen naar 

0575-555783 of te zorgen dat u op tijd bij het 

theater bent, zodat u zeker bent van een plekje. 

Vanaf 19:15 h staan koffie/thee en de overheerlijk 

molenkoek voor u klaar. Het programma begint om 

20:00 h, entree € 10, kinderen tot 14 jaar half geld.  

Theater onder de Molen, Lindeseweg 29, 7251NJ Vorden  

Anja den Bakker 
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