
Veel afwisseling in TOM 
 

Op woensdagavond 14 augustus was er weer veel te zien en te horen in Theater Onder de 

Molen te Vorden/Linde. Voor de pauze beet Erik Knoef de spits af, en hoe… Mooie liedjes, 

korte conferences en schitterende ‘Korte Riemkes’, alles in ’t plat. Aansluitend cabaretier 

Fabian Franciscus uit Utrecht, die nog in zijn try-out stadium zit maar desalniettemin de 

lachers op zijn hand had. Na de pauze - terug van weggeweest - de singer-songwriter die vaak 

over groeten en fruit zingt, doch vanavond de wind ook uit een heel andere hoek deed waaien. 

Hij goochelt met woorden en af en toe, als je je ogen sluit, is het of je Drs. P. hoort. Dan de 

verrassing van de avond, een zangtrio (nog zonder naam) uit Vorden, zeer getalenteerde jonge 

artiesten: Milou Ruiterkamp, Timmy van Lingen en Cleo Vlogman. Ze brachten prachtig 

driestemmig de moeilijkste popsongs ten gehore. Vanaf april dit jaar zingen ze pas samen, dus 

dit belooft wat voor de toekomst. Josée van der Staak sloot met een vette knipoog naar 

Timmy de avond af met ‘Killing Me Softly With His Song’ en nodigde het drietal uit voor een 

avondvullend optreden in 2014. Dit was weer één van de pareltjes aan de zomercarrousel 

ketting.  

 

 

U hebt nog twee woensdagavonden de kans om dit feest mee te maken. Op 21 Augustus 

verwachten we de Barden van Bronckhorst (Gery Groot Zwaaftink, Mees en Arjan 

Verschuur), BruusQ (in halve bezetting) en Immens; een hele avond artiesten die eigen 

Nederlandstalig werk brengen. Tot slot van Zomercarrousel 2013 op 28 augustus Estrada do 

Sol, duo Buitengewoon!, Jolieke van Osch en de HBTG-band. Dit mag u niet missen! 

Preview en reserveren kan via www.tom-vorden.nl. Aanvang voorstelling 20:00 h, foyer open 

19:15 h, dus tijd genoeg voor koffie/thee met molenkoek, die bij de entreeprijs zijn 

inbegrepen. Entree t/m 14 jaar € 6, t/m 18 jaar € 8 en ouder  € 12. Welkom… 
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