
Dream a Little Dream in TOM… 
 

Op 1 augustus is een kleine droom uitgekomen! Dankzij het Coöperatiefonds van de Rabo-bank 

en de stemmers op ons project kan Theater Onder de Molen (kortweg TOM) een eigen 

geluidsinstallatie aanschaffen. Allen die op TOM stemden, hartelijk dank namens het bestuur 

van Stichting T.O.M. die het theater exploiteert, van de vrijwilligers van TOM en van de  

artiesten. Diezelfde avond opende Josée van der Staak - de programmeur van het theater - de 

Zomercarrousel 5 dan ook met het liedje ‘Dream a Little Dream’, dat was wat TOM al een tijdje 

deed en het uitkomen van die droom maakte het tot een extra feestelijke voorstelling. 

 

 

Naast oude bekenden trad nieuw en vooral jong talent voor het voetlicht. Als eerste Nathaly Masclé, 

de bekende Vordense jazzzangeres. Zij bracht jong zangtalent mee in de persoon van Jill van den 

Oosterkamp, 20 jaar, met een stem die menig hart raakte en in de toekomst nog zal raken. Jill treedt al 

op voor zalen van 1000 man, maar hier in TOM kwam ze ook helemaal tot haar recht. Karen Netscher, 

een multitalent uit Amsterdam, net afgestudeerd actrice, daarnaast zangeres, schrijft al haar teksten 

zelf en wist op een heel speelse manier met film en geluid een mooie eenakter ‘Yellow Brick Road’ 

neer te zetten; houdt haar in de gaten!  

 

Na de pauze klonk het inmiddels vertrouwde geluid van zanger Jaap Dirkse, ditmaal op piano begeleid 

door Lucian Venderink. ‘Ouwe Rot’ Gery Groot Zwaaftink nam het publiek tot slot mee in een van 

zijn fantastische verhalen, omlijst door nieuwe zelf geschreven liedjes. We hadden een zeer 

afwisselende avond met een zaal vol enthousiaste mensen. Na de voorstelling was het gezellig druk bij 

de nazit in de foyer. Dat is ook waar het om gaat in TOM, artiesten en publiek samenbrengen.  

 

Op 8 augustus draait de Zomercarrousel weer op volle kracht. U kunt eventueel reserveren bij 

www.tom-vorden.nl. Ook voor de compilatiefilmpjes van de afgelopen avonden en informatie over de 

komende artiesten kunt u naar deze stek.  

Karen Netscher dromend in haar voorstelling ‘Yellow Brick Road’ 


