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Afternoon Delight zingt jaren 40 Swing, jaren 50 Crooners en fijne popliedjes uit de jaren 60 en 70 

Muziek aan Huis Velp - Rozendaal, editie 2019

Muziekfestival  in Velp en Rozendaal 
op zondagmiddag 27 oktober in 30 huiskamers

Songbird speelt in kasteel Rosendael

Op zondagmiddag 27 oktober klinkt overal muziek in 
Velp en Rozendaal tijdens het Muziek aan Huis Festival. In 
dit festival treden opkomende en gearriveerde muzikale 
talenten op voor dorpsgenoten.

Tijdens het Muziek aan Huis Festival wordt niet gespeeld in officiële 
zalen, maar in huiskamers van particulieren die hun woning 
openstellen en in woon-zorginstellingen. Op iedere plek zijn drie 
optredens van elk maximaal 30 minuten. Iedereen kan naar eigen 
zin en smaak een programma samenstellen en van optreden naar 
optreden wandelen of fietsen. Kent u buurtgenoten die minder 
mobiel zijn, neem ze dan mee en maak er samen een feestdag van! 
Voor wie moeilijk alleen van huis kan wordt op pagina 4 van deze 
krant meer informatie gegeven.

de MUZIEK AAN HUIS krant

bijdrage wel op prijs gesteld 
om de organisatiekosten te 
bestrijden (advies: € 5 voor de 
hele middag). Bij elke huiskamer 
is een mogelijkheid om uw 
bijdrage achter te laten.

Heel gevarieerd
Alle genres komen aan bod, 
instrumentaal en vocaal, van 
klassiek tot popmuziek, van jazz 
tot luisterliedjes. 
Sommige optredens zijn solo, 
maar er zijn ook duo’s, allerlei 
bands, koren en ensembles.

Voor en door dorpsgenoten
Muziek aan Huis is een festival 
voor en door dorpsgenoten. 
De muziek wordt gemaakt 
door mede-dorpsbewoners 
of muzikanten die anderszins 
een band hebben met Velp 
of Rozendaal. Opa’s en oma’s, 
kinderen en kleinkinderen, 
buren en familie, jong en oud, 
mobiel en minder mobiel, 
iedereen is welkom. Het festival 
wil de saamhorigheid in de 
dorpen bevorderen. De entree 
is vrij, al wordt een vrijwillige 

Kom ook genieten !

Bij ons thuis houden we 
van muziek. Of we nu een 
instrument bespelen of hebben 
bespeeld of er gewoon naar 
luisteren, van muziek kunnen 
we genieten. Op alle mogelijke 
manieren. Muziek kan je 
raken, het kan uiting geven 
aan je gemoedstoestand, en 
het kan verbinden. Samen 
muziek mooi vinden of juist 
niet, is een boeiend en leuk 
gespreksonderwerp.   
Daarom spreekt het initiatief 
Muziek aan Huis mij zo aan. Het 
brengt mensen in contact met 
allerlei soorten muziek. Muziek 
in je huis is een belevenis, 
een bijzondere ervaring. Het 
brengt een kunstvorm dichtbij 
en het zorgt ook voor nieuwe 
ontmoetingen.
Mijn complimenten en 
waardering voor de vrijwilligers 
van de werkgroep die zich 
hiervoor inzetten! En voor de 
vrijwilligers, zoals die van de 
Plusbus, die ervoor zorgen 
dat Muziek aan Huis goed 
bereikbaar is. Geweldig dat zo’n 
30 inwoners en organisaties hun 
thuis ter beschikking stellen.
De ervaring uit 2017 leert ons 
dat Muziek aan Huis, dat toen 
onder de naam Muziek bij de 
Buren werd georganiseerd, 
voldoet aan een behoefte. Voor 
iedereen die meedoet is het een 
succes. Voor de mensen die hun 
huiskamer aanbieden,  mensen 
die willen optreden én mensen 
die willen komen luisteren. 
Iedereen is welkom. Zo krijgen 
we allemaal de kans om naar 
mooie live-muziek te luisteren. 
De deelnemende huiskamers 
zijn goed te herkennen aan de 
Muziek aan Huis vlaggen. Vol 
is vol, maar dan kun je snel een 
paar deuren verderop gaan 
luisteren of wachten op de 
volgende ronde.
Graag nodig ik u dan ook uit 
om samen met mij van de vele 
mooie muziek te genieten!

  Gea Hofstede, wethouder  
  gemeente Rheden

Programma 

12.00-12.45 uur   Opening 
door mevrouw Ester Weststeijn, 
burgemeester van Rozendaal 
in De Serre van de Kerk van 
Rozendaal, Kerklaan 15.

13.00-17.30 uur  Optredens 
in 30 huiskamers en woon-
zorginstellingen van Velp en 
Rozendaal.

17.30-19.30 uur   Feestelijke 
afsluiting voor gastvrouwen/
heren en muzikanten door 
mevrouw Gea Hofstede, 
wethouder van Rheden.

Meer dan huiskamers
Niet alleen huiskamers openen 
hun deuren, ook in de woon- 
en zorginstellingen Nieuw-
Schoonoord en Lorentzhuis 
wordt muziek gemaakt, 
natuurlijk voor de bewoners, 
maar ook anderen kunnen 
daar komen luisteren. Van een 
heel andere orde is kasteel 
Rosendael waar een bij de 
sfeer passend optreden wordt 
verzorgd. 
En voor wie avontuurlijk is 
ingesteld is er de stal van boer 
Wilco Nieuwenhuis met muziek 
waarvan het publiek kan 
genieten en de koeien hopelijk 
niet schrikken. 

Opening
Om twaalf uur opent de 
burgemeester van Rozendaal 
mevrouw Ester Weststeijn 
het festival in de Serre van 
Rozendaal (bij de kerk). 
Iedereen is daar van harte 
welkom: muzikanten, gastheren 
en –vrouwen en natuurlijk alle 
muziekliefhebbers die van 

deze muzikale middag gaan 
genieten. Als voorproefje is hier 
alvast een verrassend optreden.

‘Brass-it!’ speelt in een koeienstal

Kom luisteren in je eigen buurt!
• Stel je eigen route samen 

aan de hand van de kaart 
en de informatie op de 
volgende pagina’s.

• Volg ons via Faceboek 
voor actuele informatie en 
programmawijzigingen.

• Bezoek voor meer 
informatie onze website 
mah-velprozendaal.nl  
of scan de onderstaande 
QR-code:
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Waar gaat wat gebeuren ?

Muziek aan Huis Velp-Rozendaal wordt mede mogelijk gemaakt door deze sponsoren:
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Wie gaan waar spelen, en hoe laat ?

Julian en Valentijn Jeukendrup
Een klassiek programma 
getiteld ‘Capriccio’:  een mix van 
romantische en virtuoze muziek, 
afgewisseld met delen uit de 
solosuites en partita’s van Bach.
Kerk van Rozendaal, Kerklaan 15
14.00-14.30, 15.30-16.00, 17.00-17.30

Julian en Valentijn Jeukendrup
2

1                                        

Ensemble Nadaillac
Houdt U van fi jnzinnige 
klanken (Debussy) en melancholische 
Hebreeuwse liefdesliederen, kom 
dan zeker luisteren naar ‘Ensemble 
Nadaillac’. Een paar luchtige 
eigentijdse Amerikaanse nummers 
krijgt u er gratis bij.
Kapellenberglaan 57, Rozendaal
13.15-13.45, 14.45-15.15, 16.15-16.45
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                         Pianello speelt 
toegankelijke muziek voor piano 
en cello. Korte klassieke stukken 
van onder meer Pergolesi, Dvorák, 
Glinka, Bizet, Off enbach en 
Gershwin.
Kapellenberglaan 28, Rozendaal
13.30-14.00, 15.00-15.30, 16.30-17.00

                         Pianello
toegankelijke muziek voor piano 
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Lexos en Pimsky
De broers Lex en Pim brengen 
liedjes voor een breed publiek, met 
een gezonde dosis rock & roll. Van 
nummers van Johnny Cash tot hits 
van nu en ook eigen werk.
Enkweg 2, Velp
13.45-14.15, 15.15-15.45, 16.45-17.15

SisterKite schenkt nieuw 
leven aan authentieke 
pareltjes zoals van Sting, 
the Beatles en Hall&Oats. 
Mooie melodieën en 
harmonieën met teksten 
met een boodschap.
Beethovenlaan 9,  Velp
13.45-14.15, 15.15-15.45, 16.45-17.155

Mariëtte de Jong en Bernadette 
Wijdeveld. Dit harp-duo speelt 
samen sinds hun studie aan het 
Sweelinck Conservatorium. Ze 
verzorgen een divers programma 
met muziek uit heden en verleden. 
De Genestetlaan 27, Rozendaal
13.00-13.30, 14.30-15.00, 16.00-16.30

6
Skoeks
Onder begeleiding van gitaren, 
accordeon en drums zingt de 
band liedjes over het dagelijks 
leven, zowel in het Nederlands als 
in het Liemers dialect. 
Schout Leermolenstraat 8,  
Rozendaal          
13.15-13.45, 14.45-15.15, 16.15-16.4513.15-13.45, 14.45-15.15, 16.15-16.457
Henriëtta Currie, piano
Na haar pianostudie is Henrietta 
Currie gaan lesgeven. Momenteel 
legt zij zich toe op kamermuziek 
en begeleidt zij solisten en koren. 
Ze brengt een programma van 
Bach tot Brahms.
Enkweg 22, Velp
13.30-14.00, 15.00-15.30, 16.30-17.00

8

Ben Martin jazzband
Ben Martin is (bijna) een bigband 
o.l.v. topsaxofonist Miguel Martinez. 
Op het repertoire staan o.a. 
Duke Ellington, Herbie Hancock, 
Thelonious Monk, Sonny Rollins en 
Charlie Parker.
Bergweg 70, Velp
14.00-14.30, 15.30-16.00, 17.00-17.30
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                        Finaly Famous
Finaly Famous is oorspronkelijk 
opgericht door medewerkers van de 
NS, later vervangen en aangevuld 
door anderen die houden van blues, 
rock en pop.
Pinkenbergseweg 30, Velp
13.15-13.45, 14.45-15.15, 16.15-16.45

                        Finaly Famous11

Annet Kronenberg 
en Ciska Hogendoorn, 
dwarsfl uit en gitaar 
Annet en Ciska zijn van jongs af aan 
met muziek bezig en vormen sinds 
een jaar of vijf een duo. Hun plezier 
in muziek en samenspelen delen zij 
graag met het publiek. 
Muziek waar je vrolijk van wordt !
De Ruijterlaan 24, Velp
13.00-13.30, 14.30-15.00, 16.00-16.30

en Ciska Hogendoorn, 12

Hanni Stolker zingt Nederlandse, 
veelal door haarzelf gemaakte 
liedjes begeleid door gitaar, piano 
of ukelele.
Jeruzalem 23, Velp
13.45-14.15, 15.15-15.45, 16.45-17.15

14

Lindy en Sébastiaan, viool en hang
Lindy en Sébastiaan spelen 
improviserend vanuit gevoel op 
elkaar in. Vanuit de magische klanken 
van de hang, met daaroverheen de 
gevoelige snaren van de viool creëren 
zij een rijk droomlandschap.
Tuin van Sjef, Boulevard 33b, 
ingang bij Achtsprong 31, Velp
13.30-14.00, 15.00-15.30, 16.30-17.00
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Cokkerone
Oude Australische folkliedjes en 
gedichten over de zelfkant van het 
leven in Australië in voorbije tijden. 
Het duo geeft hieraan een eigen 
muzikale vertolking met ook vrolijke 
noten.
Jeruzalem 17, Velp
14.00-14.30, 15.30-16.00, 17.00-17.30
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YazzYsol Olga, solo gitaar
Instrumentale jazz in een relaxt jasje. 
Sfeervol en lyrisch, rustgevend en 
avontuurlijk. 
Boulevard 21, Velp
13.00-13.30, 14.30-15.00, 16.00-16.30
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Songbird maakt popsongs met een
vleugje soul, folk, americana en wereldmuziek, 
maar ook intieme luisterliedjes.
Kasteel Rosendael, Rosendaal 1, Rozendaal
13.00-13.30, 14.30-15.00, 16.00-16.30 
entree via bordes

De broers Lex en Pim brengen 
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Wie gaan waar spelen, en hoe laat ?

Joy & Sorrow
René (componist en tekstschrijver) 
en Ineke (zangeres) vertolken 
Engelse ballades afgewisseld met 
vlotte stukken. De teksten gaan over 
veelal persoonlijke ervaringen.
Vijverlaan 13, Velp
13.15-13.45, 14.45-15.15, 16.15-16.45

René (componist en tekstschrijver) 
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Duo Marienke
Nederlandstalige liedjes op de grens 
van luisterliedjes en cabaret, zoals 
het Brechtlied, een moordballade uit 
1890 en een 21e eeuwse versie van 
‘Mens durf te leven’.
Overbeeksingel 13, Velp
13.30-14.00, 15.00-15.30, 16.30-17.00

Nederlandstalige liedjes op de grens 
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                           All things covered
De band die in 2015 is ontstaan op de 
Jacobiberg laat zijn meest favoriete 
muziek horen: van rock tot soul, van 
jazz tot pop, van 70ties tot nu.
Kerkallee 29, Velp 
13.45-14.15, 15.15-15.45, 16.45-17.15

                           All things covered
De band die in 2015 is ontstaan op de 
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Fenegrieck  maakt folkmuziek 
in een Iers-Engels-Zweeds-
Nederlandse variant. 
Meerstemmige zang met gitaar, 
banjo, mandoline, fl uiten, bodhran, 
accordeon en eitjes …
Lorentzhuis, Rijnstraat 1, Velp
volg borden ‘hoofdingang’ 
(13.30-14.00: besloten) 
14.45-15.15, 16.00-16.30
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Billy Ray Band
De Billy Ray Band, met o.a. Bianca en 
Wim de Vries zang en gitaar, brengt 
gepassioneerde countrysongs ten 
gehore. Bekende songs, maar ook 
veel onbekende.
Kastanjelaan 10, Velp
13.30-14.00, 15.00-15.30, 16.30-17.00
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Afternoon Delight
Afternoon Delight zingt jaren 40 
Swing, jaren 50 Crooners en fi jne 
popliedjes uit de jaren 60 en 70. Alles 
meerstemmig, met instrumentale 
begeleiding en soms a capella.
Nieuw-Schoonoord, Nieuw-Schoonoord 
2, ingang Hogeweg, Velp
13.30-14.00, 15.00-15.30, 16.30-17.00

Afternoon Delight
26

                                   Mezzoforte
Het vrouwenkoor Mezzoforte 
(popmuziek, musical en licht 
klassiek) trakteert u op een muzikaal 
halfuur met bekende popliedjes die 
iedereen mee kan zingen. 
“Van zingen word je vrolijk en zingen 
kunnen wij!”
Biljoenseweg 9, Velp 
ingang vanaf Stationsplein 
13.00-13.30, 14.30-15.00, 16.00-16.30

                                   Mezzoforte
Het vrouwenkoor Mezzoforte 
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Brass-it!
Vijf zeer enthousiaste en ervaren 
koperblazers die met veel plezier en 
passie musiceren. Met een repertoire 
van klassiek, pop, jazz en funk. 
De koeienstal bij 
Zutphensestraatweg 5b, Velp. 
Toegangsroute via Biljoen, zie kaart!
13.15-13.45, 14.45-15.15, 16.15-16.45 

30

Puur Zang
Het repertoire dat Puur Zang zingt is 
zeer gevarieerd. Zij zingen graag vele 
verschillende (kerk)muziekstijlen. Ze 
houden van een swingende gospel 
en ook van een prachtig klassiek 
werk en alles wat daar tussenin zit.
Kortenaarlaan 6, Velp
14.00-14.30, 15.30-16.00, 17.00-17.30
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Manatee
Deze enthousiaste rockband met 
een breed repertoire speelt muziek 
van ABBA tot The Police en van Van 
Dik Hout tot The Off spring.
Beekhuizenseweg 2a, Velp
13.45-14.15, 15.15-15.45, 16.45-17.15

Duo Henri Büsser
Mieke en Henny spelen goed in het 
gehoor liggende klassieke muziek 
voor fl uit en piano. Zij begonnen 25 
jaar geleden samen te spelen met de  
Petite Suite van Henri Büsser.
Kastanjehof 36, Velp, 
te bereiken via Reinaldstraat 18
13.45-14.15, 15.15-15.45, 16.45-17.1522
Tinnef
Tinnef speelt een ‘rotzooimix’ van 
stijlen en talen: Belgische ballades, 
folk, country, postrock en liefl ijke, 
maar stoere rockabilly.
Kastanjehof 29, Velp, 
te bereiken via Reinaldstraat 18
13.15-13.45, 14.45-15.15, 16.15-16.4523
Samusa 
Muziek uit de hele wereld met 
invloeden uit Portugal, Spanje, 
Bosnië en Brazilië. Zowel swingende 
nummers als melancholische 
luistermuziek, deels instrumentaal 
en deels met zang. 
Kerkstraat 5, Velp
13.00-13.30, 14.30-15.00, 16.00-16.30
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Muziek aan Huis wordt georganiseerd 
door een werkgroep van enthousiaste 
vrijwilligers van de Stichting Cultureel 
Podium Jansen en De Feijter.
website:   www.mah-velprozendaal.nl
e-mail:   info@mah-velprozendaal.nl 

Niet mobiel, 
toch komen luisteren
Niet alle huiskamers zijn goed 
toegankelijk met een rolstoel. 
De locaties die dat wel zijn, zijn 
gemarkeerd met dit symbool:

Er rijden busjes !
Kunt u niet zelfstandig het 
festival bezoeken, bijvoorbeeld 
omdat u niet voldoende mobiel 
bent, vraag dan aan de buren 
of ze samen met u een leuke 
middag willen hebben. 
Of vraag vrienden of kennissen 
- ook buiten Velp of Rozendaal - 
hiervoor. 
Mocht dit niet lukken, dan zijn 
enkele busjes beschikbaar. 
Helaas is er dan geen vrije keus 
uit de huiskamers mogelijk, 
maar er zijn wel drie 
verschillende routes. 
Tot uiterlijk 20 oktober kunt 
u vervoer aanvragen via onze 
website: 
www.mah-velprozendaal.nl
of bel  06-33427390. 
Wacht niet te lang, VOL=VOL!

21Overhagenseweg 40, Velp 
is een reservelocatie.
Als daar een optreden wordt gepland 
dan vermelden we dat op onze 
website: mah-velprozendaal.nl. 

29

89


