teert!
villa pastorie presen

Brugwachters Bij De Buren Concerten
In de sfeervolle tuin van hun gastvrije Villa Pastorie presenteren Hanneke en Michel Deneef in de periode
mei tot en met augustus vier aangename concerten, steeds op de laatste donderdagavond van de maand. De
programmering van de concerten hebben Hanneke en Michel uitbesteed aan de brugwachters van de Piushaven. In
samenwerking met Piushaven Levend Podium presenteert Villa Pastorie met enthousiasme: de Brugwachters Bij
De Buren Concerten.
Al tijdens de verbouwing van Villa Pastorie bleek dat het prima klikte tussen Hanneke en Michel Deneef en
hun nieuwe buren de brugwachters. Ze delen een bovengemiddeld gevoel voor gastvrijheid, en hebben het genieten
van bijzondere eenvoud hoog in het vaandel staan. Bovendien houden ze allemaal van kalm aan. Van gewoon lekker
relaxed.

BEd boot brunch borrel

Die dingen zal je bij de vier concerten op de veranda van Villa Pastorie terugzien. In een sfeer van relaxte
gastvrijheid met een drankje genieten van fijne muziek, waarbij het geluidsvolume steeds uiterst beschaafd zal
zijn – intens maar beslist niet oorverdovend. Gewoon lekker relaxed.
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Bij drie van de vier concerten zullen de brugwachters Piet (bas) en Beewee (drums) zelf meespelen. Natuurlijk.
“Want”, zeggen ze, “met de kans om op de veranda van Villa Pastorie te spelen is het net als met de slinger van de
draaibrug: die grijp je met beide handen aan!”

aanvang
20.30 uur
gratis entree

De Rotterdamse zanger/accordeonist Pierre van Duijl, ooit bekend als
Cor Witjes, wordt nog wel eens een ‘conservator van mooie liedjes’
genoemd. Levensliederen, calypso’s, rock ‘n’ roll... Van Duijl schuwt geen
enkel genre. Hij treedt op als solist, als duo (bijvoorbeeld met Loes Luca),
of zoals op 29 mei, begeleid door een orkestje – waarin brugwachter Piet
de bas bespeelt.
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Marcel Luntungan, Hans Sligter en Sjoerd van den Broek hebben genoeg
aan drie akoestische gitaren om hun stemmige meerstemmigheid te
begeleiden. De LSB-Experience speelt liedjes van onder meer Crosby,
Stills & Nash, The Beatles, Fleetwood Mac en, steeds meer, van eigen
hand. Hoe zwoel de zomeravond 26 juni ook zal zijn, de LSB-Experience
zal je kippevel bezorgen.

ni boot brunch borrel
26 juBEd

BEd boot brunch borrel

ti lb u r g

ti lb u r g

Misschien krijgt het concert van Mattanja Joy Bradley en haar rootsband
Bradley’s Circus (met brugwachter Beewee op drums) een internationaal
tintje. Misschien zal namelijk de uit Louisiana/Alabama afkomstige
band Willy Sugarcapps ook acte de présence geven. Misschien. Hoe dan
ook zal de veranda van Villa Pastorie op 31 juli de sfeer ademen van een
heuse back porch ergens in het zuiden van de VS.
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Het laatste Brugwachters Bij De Buren Concert wordt verzorgd door een
band waarin de beide brugwachters spelen: King Henry. Liedjes van
Elvis Presley. Meezingers, maar ook liedjes waarvan je misschien niet
eens wist dat The King die ook gezongen heeft. Zanger Henri Toonders
probeert niet om Elvis zo goed mogelijk na te doen. Daarvoor lijkt hij te
veel op Robbie Williams.
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