
‘Oud en Wijs Genoeg…’ en ‘Zoals Ze Gebekt is’ in TOM 
 

Op donderdagavond 27 december vindt in Theater Onder de Molen de laatste voorstelling van 

2012 plaats. Na alle Kerstvieringen en Kerstmuziek sluit TOM af met een spetterend optreden 

van Mees (Merel van Laake, geboren en getogen in Vorden) en Ronald Wisselo, uit Zutphen.  

 

Onder de titel ‘Zoals ze gebekt is’ speelt Mees haar nieuwste soloprogramma, waarin zij 

autobiografische verhalen vertelt met bijkleurende liedjes. Wie is Mees? Een vrolijk meisje, 

momenteel woonachtig in Utrecht en op haar best als ze zingt en zichzelf daarbij begeleidt op de 

gitaar. Er wordt beweerd dat haar stem blues heeft, dat haar eigen liedjes soul hebben en dat ze jazzy 

muziek maakt. Uitspraak van Mees: “Als ik speel en zing voer ik een gesprek met mijn publiek, 

zonder woorden. Dat is heel intiem, ook al staan er duizenden mensen voor mijn neus. Als ik zie dat er 

iemand geraakt wordt door wat ik zing, ontroert me dat.”  

 

Ronald Wisselo daartegen is ‘Oud en wijs genoeg’ om op zijn manier liedjes en teksten over het 

voetlicht te krijgen. In zijn programma werpt Ronald een blik in het verleden dat heeft geleid tot het 

heden en is ontstaan uit een mengeling van dichterlijke vrijheid en autobiografisch realisme. Ronald 

maakte aan het eind van de tachtiger jaren deel uit van het duo Bromtol, waar hij de smaak van het 

Nederlandstalige lied te pakken kreeg. Na zijn besluit om solo te gaan, trad hij op met het programma 

Wisselosolo, won het Brabants songfestival en behaalde prijzen op het Rotterdams Songfestival en het 

Marten Putman Festival in Vlaardingen. Ronald wordt op 27 december op de piano begeleid door Erik 

van der Kroft.  

 

Door deze artiesten samen in één programma te zetten, krijgt het publiek van TOM een zeer 

afwisselende avond voorgeschoteld, waar een lach en een traan om voorrang zullen ‘vechten’. 

Donderdag 27 december 20:30 h, foyer open 19:45 h, info en reserveren via www.tom-vorden.nl, 

entree € 15, tot 18 jaar € 10. Eerste voorstelling in 2013: vrijdag 4 januari met aansluitend 

Nieuwjaarsborrel! 

http://www.tom-vorden.nl/

