Stand-up comedian Thijs Kemperink in TOM
en weert zich danig tussen het troubadourgeweld
Woensdagavond 15 augustus. Buiten is het 31 graden,
slechts 21 graden binnen in Theater Onder de Molen.
Toch is de sfeer warm en aangenaam, de zaal is goed
gevuld en de artiesten hebben er zin in.
Als opening zingt Josée van der Staak - met
ondersteuning van Wendy Addink - Lenny Kuhr’s ‘De
Troubadour’, heel toepasselijk gezien het aantal
troubadours van deze avond. Gery Groot Zwaaftink bijt
het spits af met liedjes en een diepzinnig, komisch,
bespiegelend verhaal. Aansluitend een nieuw talent voor
TOM, Thijs Kemperink, afkomstig uit Twente, maar
tegenwoordig woonachtig in Amsterdam. Stand-up
comedian, tja wat moet je daarvan verwachten? Binnen
de minuut heeft hij de zaal aan het lachen en weet hij
keer op de keer de juiste toon te treffen en het publiek in
te pakken. Hij wilde nog niet al zijn kruit verschieten,
want vrijdag 1 maart 2013 komt hij met zijn
soloprogramma ‘Achteraf bekeken’ naar TOM. U kunt al
kaarten reserveren!

Stand-up comedian Thijs Kemperink

Na de pauze Henk Boogaard uit Apeldoorn, met weer nieuwe liedjes en dit keer zelfs prachtige
oneliners en ultrakorte sketches. Hij blijft verrassen! Jan Willem van Opstal uit Didam sluit de avond
af met prachtige liefdesliedjes in het Nederlands en in het Frans, een echte troubadour waardig. Jan
Willem treedt in het hele land op met zijn programma ‘Ontroerend goed’ en dat is wat hij kan:
ontzettend goed ontroeren. Het was wederom een verrassende Zomercarrousel waar we met veel
plezier op kunnen terugkijken. Dat kan trouwens iedereen door naar de webstek van TOM te gaan:
www.tom-vorden.nl waar bij ‘Artiesten’ een compilatie van deze avond te zien is.
Nog twee avonden draait de Zomercarrousel op volle toeren, op woensdag 22 augustus met ‘Barden
van Bronckhorst’ en op 29 augustus een extra lange en volle avond met veel verschillende artiesten,
zie eveneens de webstek voor meer informatie. Ook voor reserveren kunt u daar terecht.

