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STELT VOOR …

CULTUURPROGRAMMA NAJAAR 2018/ JANUARI
2019
Ann Helena Kenis (humor/cabaret)
Enkele jaren geleden ruilde Ann Helena Kenis haar job bij een grootbank in voor een
artiestenbestaan op de bühne. Sindsdien raast ze als een sympathieke en energieke wervelwind
van optreden naar optreden. Ze speelden de hoofdrol in My Fair Lady, deelde het podium met
Guido Belcanto. Enkele andere highlights: winnares Caberet Concours Vlaanderen en Nederlandse
Parkstad Cabaret Fsetival (2013), finalist in Belgium’s Got Talent 2015, een bomvolle première
voor haar vorige show “Lof der Zotheid” in Theater Elckerlyc en de release van haar gelijknamige
album met als topsingle De Kringloopwinkelvrouw (2016). Maar kom vooral zelf het geheim achter
de formidabele Ann Helena ontdekken!
Vrijdag 12 oktober 2018 om 20.30 uur (Herberg Koning-Ezel)
vvk: 10 euro
a.d.d.: 12 euro

Heksebroed (folk)
Heksebroed is een 12 koppige band uit Moen die je vervoert in folk-atmosferen!
Zondag 14 oktober om 11.00 uur (aperitiefconcert tijdens opening ‘Buurderij Lede “De Vijver” in
Herberg ‘Koning-Ezel’ (gratis inkom)

DE GROTE RAF COPPENS SHOW (Humor)
One-liners (9 per minuut), imitaties, liedjes. Na een uitgebreide cursus Engelse en Amerikaanse
comedy kwam hij tot het besluit: het moet nog sneller, nog grappiger. En het werd nog sneller, en
grappiger!

1O november om 20.30 uur De Bonten Os
Inkom: 12 euro a.d.d.: 15 euro

FOLKDUO
Met z’n tweeën bespelen ze 4+5+6+ snaren en 130 knopen en toetsen.
Voeg daarbij 4 stembanden en een repertoire dat reikt van ‘bij ons’ tot aan de andere kant van de
oceaan. Van up tempo jigs & reels, van Celtic folk tot nostalgische chansons…In rustige,
weemoedige sferen, dan weer vrolijk opzwepend, oergezellig ouderwets of heerlijk bekend en
uitnodigend tot meezingen….
Katelijne Janssen (zang, gitaar, accordeon, banjo) en Dirk Decombele (viool)
Vrijdag 30 november om 20.30 uur (Herberg Koning-Ezel) Inkom: 10 euro a.d.d.: 12 euro

ALFRED DEN OUDEN (folk)
Alfred , geboren te Dordrecht op 17 juni 1947, is een Nederlandse folkmuzikant en -zanger, die
vooral in Vlaanderen carrière maakte. Alfred Den Ouden verhuisde na rondtrekken in Ierland,
Schotland en Engeland in 1969 naar de Westhoek. Hij vormde daar een folkduo met Kristien
Dehollander, die afkomstig was uit Kemmel. Hij opende in Dranouter Folkclub ‘DE ZON’ in het
begin van de jaren zeventig. Samen met Dehollander is hij ook oprichter en van 1975 tot 1982
organisator van het Folkfestival Dranouter. Ook van het folkcentrum/restaurant ‘De Halve Maan’ !
Alfred speelt een muzikaal programma van kleinkunst en traditionele volksmuziek uit 19 en 20-e
eeuw. Alfred is een ras-folk-muzikant!
Zaterdag 26 januari om 20.30 (Herberg Koning-Ezel)
Inkom: 10 euro a.d.d.: 12 euro
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