
Van Nederpop tot Opera in TOM 
 

Woensdagavond 10 juli, 2
e
 Zomercarrousel in Theater Onder de Molen. Voor een goed gevulde 

zaal met veel nieuwe bezoekers wordt het spits afgebeten door ‘Yentl Flavour’. Jiddische en 

Ierse muziek, vertolkt op een ingetogen, doorleefde en authentieke manier. De stem van Anna 

Maria Roos gaat dwars door je heen en raakt je in je hart, zoals in het gebed* ‘Eli, Eli’ waarmee 

ze eindigt. Rita Boshart, theaterdier uit Vorden, laat vervolgens het publiek kennis maken met 

haar nieuwe programma ‘Schetsen’. Engels en Duits repertoire waaronder een lied uit de 

opera/musical ‘Happy End’ van Weil/Brecht en - opvallend mooi - een eigen Nederlandstalig 

lied* ‘Jij’  waarbij ze zichzelf begeleidt op de piano.  

 

Na de pauze de Nederlandstalige band ‘BruusQ’ uit Woerden. Marco van der Bij is tekstschrijver 

en componist van alle nummers en daarnaast stadsdichter van Woerden. De band werd vorig 

weekend in Elst kampioen straatmuzikant! Ook de bezoekers van TOM worden meegezogen in 

de puntige teksten en de prachtige samenzang en genieten van de uitbundige zanger Ivan van den 

Helder in bijvoorbeeld* ‘Buigen of Barsten’. Tot slot Jaap Dirkse, voortreffelijk op piano 

begeleid door Wolfram Reisiger. Jaap zingt liedjes van bekende singer/songwriters, vanavond 

voegt hij daar een eigen nummer* ‘The Visit’ aan toe: tekst van zijn hand en compositie van 

Wolfram. Opvallend is dat dit eigen nummer het beste uit de verf komt.  

 

Een impressie van deze avond staat inmiddels op www.tom-vorden.nl; de liedjes met een * zijn 

daar te bekijken. Ook een voorstelling bijwonen? Kijk dan op de webstek voor de komende 

voorstellingen. Woensdagavond 17 juli is het wederom Zomercarrousel met Helma Snelooper, 

verhalen en liedjes van eigen hand, troubadour Gery Groot Zwaaftink, Palaver met verhalende 

Nederlandstalige liedjes en tot slot slaan Wendy Addink en Josée van der Staak de handen ineen 

en brengen zowel samen als solo een aantal nummers ten gehore.  Op 24 juli geven acte de 

présence: Buitengewoon! met Anja den Bakker en Eelco Schuijl // Jolieke van Osch (zang & 

gitaar) // Loek Boer met vertellingen van Godfried Bomans // Frans van Montfoort met folk en 

blues. Wist u dat je een passe-parquatre kunt kopen? Vier keer naar TOM voor de prijs van 

drie…  

‘Yentl Flavour’: Cornelie, Anna Maria en Allert                                                                     Rita Boshart 

‘BruusQ’: Luuk, Dimitri, Ivan en Marco                                                      Jaap Dirkse en Wolfram Reisiger 


