Memorabel afscheid van de Zomercarrousel in TOM
Op 29 augustus draaide de Zomercarrousel 2012 voor de negende en laatste keer in Theater
Onder de Molen te Vorden. Het werd een avond met een lach en een traan. Josée van der Staak
opende de avond met het nummer Memory uit de musical Cats en gaf daarmee aan dat TOM
kan terugkijken op acht mooie voorstellingen. De laatste moest tenslotte nog beginnen.
Flor d’Luna - gitarist Marcel Verheugd en
zangeres Carla Koehorst - startten daarna de
negende zomercarrousel met Portugese fado en
Spaans repertoire, op geheel eigen wijze
uitgevoerd. Zonder versterking, de zaal was
muisstil en ontroerd. Hun samenspel op het toneel
geeft een extra dimensie aan hun muziek.
Boudewijn Hansen nam het stokje over en wist
als rasechte troubadour het publiek in te pakken,
met name bezoekster Anja Peppelman. Voor haar
toverde hij een ter plaatste gemaakt lied
tevoorschijn. Anja woonde namelijk alle negen
zomercarrousels bij en beantwoordde deze
zanghulde spontaan met de gevleugelde woorden:
“Deze voorstellingen zijn vitaminen voor de
ziel”. Boudewijn bracht nog de jonge zangeres
Sarie Heemskerk mee, dochter van Bea waarmee
hij vroeger veelvuldig optrad maar die al vele
jaren niet meer onder ons is. Sarie zong
een prachtig lied over afscheid.

Boudewijn Hansen met Sarie Heemskerk, Josée 2e stem

Na de pauze ontstond er meteen een heel andere sfeer door Berry Lussenburg die met zijn
persoonlijkheid het hele podium vulde en binnen no time iedereen aan het lachen had. Schaterend
kwamen de antwoorden uit het publiek. Hij wordt de snelstsprekende cabaretier van Nederland
genoemd. Op vrijdag 5 april 2013 neemt hij in TOM een hele avond voor zijn rekening! Tot slot de
band Op Drift, bij deze gelegenheid bestaande uit Victor Macaree (gitaar en toetsen), Peter van Veen
(drums), Johny Addink (basgitaar) en Wim Woestenenk (gitaar); Wendy Addink nam de zang voor
haar rekening. Zij brachten heerlijk ontspannen jaren-60/70 muziek, herkenbaar en zeer goed
gezongen. Er waren zoals gebruikelijk bloemen van de Vordense Tuin voor alle artiesten en deze
laatste zomercarrousel ook voor alle gastvrouwen.
Eén boeket echter kon niet overhandigd worden, dat voor Pieta Voûte. Zij overleed onverwacht vier
dagen vóór de voorstelling. Naast gastvrouw was zij secretaris van stichting Theater Onder de
Mensen. Na afloop van deze prachtige avond was het aan Josée om op passende wijze dit bericht
bekend te maken. Daarna werden de lichten gedoofd, de artiesten en gastvrouwen namen weer plaats
en Josée zong voor Pieta het lied ‘Time is Over’ waarna er twee minuten stilte volgde. Artiesten,
vrijwilligers en publiek hebben zo met elkaar op een waardige manier afscheid genomen van Pieta
Voûte. Wij zullen haar missen ...

