
Volop Zon in TOM met Start Zomercarrousel 
 

Op woensdagavond 3 juli draaide de Zomercarrousel dit seizoen voor de eerste maal in 

Theater Onder de Molen te Vorden. Artiesten uit Utrecht, Zutphen en Amsterdam 

lieten achtereenvolgens de zon schijnen. Moderne popsongs, Braziliaanse bossanova en 

Cubaanse muziek gaven deze avond kleur.  

 

Het duo ‘Sarie en Henk’ uit Utrecht opende de avond met verschillende mooie songs uit de 

hedendaagse popscene. Opvallend was de vertolking door Sarie Heemskerk van ‘Dat ik je 

mis’ van de Nederlandstalige singer-songwriter Maaike Ouboter. Ingetogen gezongen en 

subtiel op gitaar begeleid door Henk Kelly. Aansluitend waren daar zangeres Astrid 

Volckerick en gitarist Marcel Verheugd met Braziliaanse bossanova in de puurste vorm. 

Doodstil en zeer aandachtig werd er geluisterd. Astrid en Marcel spelen nog niet zo lang 

samen onder de naam Estrada do Sol, maar het klinkt alsof ze nooit anders gedaan hebben. 

Elke ademhaling, elke noot, alles is op elkaar afgestemd en maakt dat je verliefd wordt op 

deze muziek.  

Dan na de pauze het trio Del 

Son: Anurakt Scheepers, Eric 

Wijngaarde en Ricardo Bekema 

met Oost-Cubaanse muziek in 

authentieke vorm. Stilzitten was 

bijna niet mogelijk. Wat een 

vuurwerk, samenspel, prachtige 

stemmen. Met name trok het 

spel op de tres-gitaar de 

aandacht. Het was een 

onvergetelijke ‘zonnige’ avond 

met hier en daar een 

melancholische klank, waarvan 

het publiek met volle teugen genoten heeft.  

 

Hebt u het gemist, dan kunt u een kijkje nemen op www.tom-vorden.nl om een compilatie 

van de optredens  van deze geweldige artiesten te bekijken. Aanstaande woensdag 10 juli de 

tweede Zomercarrousel met Yentl Flavour (Jiddische en Ierse muziek), Rita Boshart met haar 

nieuwe programma ‘Schetsen’, de Nederlandstalige groep Bruusq en zanger Jaap Dirkse 

metWolfram Reisiger op piano. En 17 juli Gery Groot Zwaaftink, Josée van der Staak, 

Wendy Addink, Palaver en Helma Snelooper. Reserveren kan via www.tom-vorden.nl. Zaal 

open 19:15h, aanvang voorstelling 20:00h. Welkom… 

Sarie en Henk                                                                             Estrada do Sol 

Trio del Son 


