
“En wat een ambiance hier in de molen.” 
Jazz in TOM een succes… 
 

Op vrijdagavond 6 april - goede vrijdag - 

waren er jazz en aanverwanten in TOM, 

Theater Onder de Molen. Astrid 

Volckerick en Sierk Andela traden voor de 

pauze voor het voetlicht en Ton Knevel 

verzorgde na de pauze het programma. 

 

Ingetogen maar loepzuiver zong Astrid 

Volckerick bossanova’s, blues en jazz ballads 

uit The American Songbook. Ze werd daarbij 

zeer muzikaal op gitaar begeleid door Sierk 

Andela. In TOM hoefden Astrid en Sierk 

zeker niet onder te doen voor hun grote 

voorbeeld, het duo Julie London en Barney 

Kessel, dat in de jaren ’55  - ’65 wereldwijd 

furore maakte. Na de pauze werd ‘Memories of Sinatra’ vertolkt door een grote fan van Franky: Ton 

Knevel. Met zijn 74 jaar nog een zeer pittige zanger met een krachtige stem, die zich goed inleeft in de 

nummers van zijn idool Franky. Hij mocht van iemand uit het publiek niet van het podium af voor hij 

‘My Way’ had gezongen.  

 

En om het publiek gaat het tenslotte. Datzelfde publiek leverde voor deze avond via het gastenboek de 

titel van dit stukje. Meer commentaar uit dit boek: “Heerlijk om weer naar ‘basic’ zang en muziek te 

luisteren in een gezellige omgeving. Geen overheersende decors, lasers of muziek. Maar mooie en 

goede zang en begeleiding. Thanks.” En: “Vanaf vlak voor de 2
e
 wereldoorlog tot heden heb ik 

vanavond door mijn leven gereisd met de songs gezongen door Astrid en de grote vriend van 

Franky. Ik was in mijn ouderlijk huis, op schoolfeestjes in Bloemendaal, in Helmond, aan het 

strand van St. Raphael, Huizen, afgedraaide plaat van ‘Strangers in the Night’ en mijn neef 

stuurde mij de lp van ‘My Way’. Het was een herbeleven.” U kunt het allemaal nalezen in het 

gastenboek van TOM dat in de foyer ligt en ook op de webstek www.tom-vorden.nl .  

 

U hebt een voorstelling gemist? Let op, in de zomercarrousel - 9 woensdagavonden in  

juli/augustus - komt u weer vele bekende namen tegen. Op de webstek vindt u bij ‘artiesten’ 

impressies van eerdere optredens in ons theater. Op zaterdag 21 april 20:30 h geeft Ben 

Hartemink een literaire voordracht met gitaarbegeleiding van Gertjan Adema; reserveren kan 

via de bovengenoemde stek.  
 


