Negende Zomercarrousel in TheaterOnderdeMolen
Dat betekent voor TOM in 2011 de laatste keer
Op woensdag 31 augustus zal het TheaterOnderdeMolen figuurlijk afscheid nemen van
de zomer. Bijna alle artiesten, die zich in de afgelopen twee maanden elke week opnieuw
gepresenteerd hebben, zullen op deze laatste avond acte de présence geven.
Eén nieuwe naam echter tussen al die
bekende: singer/songwriter ‘Mees’, in
Vorden beter bekend als Merel van Laake.
Tegenwoordig is zij woonachtig in Utrecht.
Een kleinkunstenares in hart en nieren met
een stem die klinkt als een klok. Kijk op haar
artiestenpagina op de webstek van TOM:
www.theateronderdemolen.nl. Zij kan op 31
augustus slechts een tipje van de sluier
oplichten, gezien het feit dat er naast haar
zoveel meer artiesten het podium bevolken.
Op vrijdag 7 oktober echter gaat zij samen
met Jasper Smit een avondvullend
programma brengen in TOM. Aanstaande
woensdag kunt u naast Mees genieten van:
Gery Groot Zwaaftink, Anja den Bakker
(met Eelco Schuijl aan de piano), Wendy
Addink, Henk Boogaard, Rita Boshart, Josée van der Staak en Arjan Verschuur.
Mees - foto: Laurie van Dam
Afgelopen woensdag 24 augustus heeft laatstgenoemde een prachtige soloavond gespeeld in
TOM onder de titel ‘Spiegel’. Vijfendertig aandachtige mensen hebben zijn visie op het
sprookje Sneeuwwitje met verbazing en bewondering beluisterd en genoten van zijn prachtige
gitaarmuziek en dito stem. Arjan vertelde het verhaal uit het boek van de gebroeders Grimm
en gaf daarnaast zijn visie, gezongen met eigen teksten. Verstilling, verdieping en respect. De
aanwezigen zullen nooit meer zomaar het sprookje van Sneeuwwitje kunnen lezen. Zijn CD
‘Spiegel’ zal eind dit jaar gepresenteerd worden.
Aanvang van de voorstelling op 31 augustus is 20:00 h. De koffie/thee met overheerlijke
molenkoek staan al drie kwartier eerder klaar. Gezien het grote aantal artiesten zal de avond
zeker niet voor half elf afgelopen zijn; houdt u daar rekening mee. Entree € 10, kinders tot 14
jaar half geld. Reserveren is zeker voor deze laatste zomercarrousel aan te raden, dat kan via
www.theateronderdemolen.nl of bellen 0575 555783, maar u kunt ook gewoon binnenlopen.
TheaterOnderdeMolen, Lindeseweg 29 te Linde/Vorden. Tevoren kunt u à la carte eten bij het
naastgelegen ’t Proathuus: T 0575 556421.
De voorstellingen in TOM gaan de hele winter gewoon door: elke 1e vrijdagavond en elke 3e
zondagmiddag van de maand. In september zal dat zijn op vrijdag de 9e (de uitzondering
bevestigt de regel!) met een optreden van het vijf-koppige koor ‘Full House’, Anja den
Bakker en Jaap Dirkse. En op zondag de 18e met Wendy Addink, voor de pauze solo en na de

pauze ‘Wendy and Friends’. Daarnaast wordt er in de maanden december en januari op de
woensdagavonden een midwinterprogramma samengesteld, eenmaal in de twee weken.

