IRIS PENNING
& MIRTHE DE JONGE

DONDERDAG

29|12|22

SJEF HERMANS

INVITES...

We sluiten het najaarsprogramma 2022 op bĳzondere
wĳze af met Sjef Hermans & Friends!
Sjef behoeft nauwelĳks introductie. Een levende
legende onder de Zeeuwse muzikanten en ook internationaal bekend als frontman van Champagne Charlie en
tegenwoordig ook ﬂink aan de weg timmerend (TV) met
Sunshine Cleaners.
Sjef Hermans invites…. houdt in dat hĳ samen met
Sunshine Cleaners een muzikale avond zal verzorgen,
aangevuld met gastmuzikanten uit heel Zeeland en
omstreken.
Welke gastmuzikanten hĳ uitnodigt blĳft een verrassing
en dat zal niemand verwonderen. Sjef maakte als organisator van het onvolprezen ‘Songs From The Heart’,
een reeks thematische muziekavonden in De Spot te
Middelburg, waarbĳ ook nooit van te voren bekend
werd gemaakt wie er zou gaan optreden.
Op deze speciale muzikale avond staan ontmoeting,
verbinding en inspiratie centraal.
Aanvang 20:30 (zaal open 19:45)
Kaarten € 15,00 p.p. via razzervering@outlook.com
Leden:
vanaf ma. 12/12
Niet-leden: vanaf wo. 14/12

Iris Penning (1993) maakt poëtische muziek. Naast muzikante is ze ook stadsdichter van Eindhoven. Ze stond
meer dan duizend keer op de planken: in Paradiso, op
Oerol, theaterfestivals en poppodia door heel Nederland en België. Ze deelde het podium met Spinvis en
bracht drie cd’s uit die lovend werden ontvangen.
In maart 2019 kwam haar nieuwe plaat ‘Liever vieze
voeten’ uit.
Haar motto is dan ook: ‘Liever vieze voeten dan altĳd
schoenen aan.’ Eind dit jaar komt haar nieuwste cd uit
en tĳdens de promotietour doet zĳ ook Razzmatazz
aan. Daar zĳn wĳ uiteraard zeer mee verguld!
Zĳ wordt tĳdens het optreden begeleid door de virtuoze
celliste Mirthe de Jonge.
Aanvang 20.30 uur (zaal open 19:45)
Kaarten € 15,00 p.p. via razzervering@outlook.com
Leden:
vanaf ma. 31/10
Niet-leden: vanaf wo. 02/11

ZATERDAG

12|11|22

BRUNO DENECKERE
& NILS DE CASTER
Het best bewaarde rootsgeheim van de
Lage Landen
Zo wordt in mening muziekblad/krant dit Belgische muziekduo vaak aangekondigd en daar zĳn wĳ het volledig
mee eens! De donkere melancholieke stem en het sobere maar o zo mooie gitaarspel van Bruno Deneckere
wordt gecompleteerd met de klanken van multiinstrumentalist Nils de Caster. Zĳ nemen je mee naar
een nieuw niveau van muziekbeleving.
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Een hele mooie gelegenheid dus om deze twee getalenteerde muzikanten aan het werk te zien op onze
(intieme) zolder. Aangezien zĳ een trouwe schare fans
hebben, die ze overal waar ze spelen nareizen, adviseren wĳ u uw kaarten direct op (28/11/22) te reserveren
om er zeker van te zĳn dit nu al legendarisch optreden
mee te maken!
Aanvang 20:30 (zaal open 19:45)
Kaarten € 15,00 p.p. via razzervering@outlook.com
Leden:
vanaf ma. 28/11
Niet-leden: vanaf wo. 30/11

ZATERDAG

10|12|22

TWEEDAAGS BUITENFESTIVAL
TE KROMMENHOEKE
SHANNON MCNAY
&BRE HUGHES
IRIS PENNING
& MIRTE DE JONGE
BRUNO DENECKERE
& NILS DE CASTER
SJEF HERMANS INVITES...

MIDDELBURGSESTRAAT 113BOV
OOST-SOUBURG - 0618 925 665

Wat mag u van dag 2 verwachten?

BESTE RAZZMATAZZERS
De aankondiging van een nieuw seizoen is altĳd weer
een feest! Dit keer is het wel heel speciaal omdat we
op 24 en 25 september, een nieuw, tweedaags-festival
(buiten) organiseren. In deze folder (ook nieuw) leest u
daar meer over.
Naast dit buitenoptreden hebben we nog vier ‘niet te
missen’ optredens voor u in Razzamatazz.
Te beginnen op 15 oktober met Shannon McNally en
Brett Hughes (USA). Op 12 november Iris Penning en
Mirthe de Jonge (NL) en op 10 december Bruno Deneckere en Nils de Caster (BE).
Als kers op de taart op donderdag 29 december het
reeds twee keer uitgestelde optreden van ‘Sjef Hermans
Invites’. Drie keer zal nu toch wel scheepsrecht zĳn!
Een goede vakantie toegewenst en graag tot 24 sept. of
bĳ een van de andere concerten!
Bestuur Razzmatazz

ZONDAG

U kunt ons steunen
met € 10.- per seizoen p.p. (jan t/m dec).
Als lid mag u dan 12 i.p.v. 10 dagen voorafgaand
aan een concert reserveren.

15|10|22

25|09|22

KROMMENHOEKE-SESSIES
tweedaags (buiten) muziekfestival
ZATERDAG

24|09|22
Vorig jaar hebben we met
een try-out ervaring opgedaan met een eendaags
festival op de Kookboerderĳ van Kees en Marieke
te Krommenhoeke. Deze
dag is dermate succesvol
verlopen, dat het een
spectaculair vervolg krĳgt
met een heus tweedaags
festival!

De belangstelling voor Razzmatazz-concerten is groot.
Gezien het beperkte aantal plaatsen raden wĳ u aan
altĳd te reserveren, vanaf 10 dagen (woensdag) voorafgaand aan een concert.

ZATERDAG

Van dit ambitieuze plan
kunt u zowel op zaterdag
(15:00 - 22:00) als op zondag (15:00 - 20:30) getuige
zĳn. Er treedt een keur
aan Zeeuwse bands op in
een ontspannen sfeer en
lommerrĳke omgeving.
Een wandeling tĳdens de
pauzes door de mooie
tuin met vele biologisch
gekweekte groeten en
fruit zal daar zeker een
bĳdrage aan leveren.

Op zaterdag beginnen we
met Julio Melio en Gabriele Kohl die jullie zullen
opwarmen voor hetgeen
er die middag/avond nog
meer zal plaatsvinden.
Hierna treedt de band The
Bluegrass Bandits voor
u op, die op hun beurt
weer worden opgevolgd
door de vier dames van de
band Straatruis. Zĳ worden muzikaal ondersteund
door de gitaarklanken
van Julio. De avond wordt
afgesloten door Merrow,
een Zeeuwse folk band,
die jullie laten wegdromen
in Engelse, Schotse en
Ierse melodieën.
Uiteraard is er ook aan de
inwendige mens gedacht.
Alles vers bereid en tegen
zeer redelĳke prĳzen.

Welnu drie bands, alsook
weer een scala aan muziekstĳlen, maar waarbĳ
de meeste inspiratie
toch komt uit de Ierse en
Schotse Roots hoek. We
gaan om 15.00 uur van
start met de band Triskell,
gevolgd door Tulsa Time.
En rond etenstĳd nog een
verrassing.
Het tweedaags festival
wordt afgesloten door de
band Windbroke.

Vier muzikale Zeeuwse
mannen van een zekere
leeftĳd die hun inspiratie
en liefde voor de authentieke Keltische muziek op
het podium met u willen
delen! Een waardige afsluiter van het festival.
Ook op deze dag zal de
Kookboerderĳ (tegen
betaling) weer gezonde en
voedzame hapjes voor u
verzorgen.

DAG 1

Aanvang 15:00 (tuin open vanaf 14:30)
Kaarten € 15,00 p.p.

DAG 2

Aanvang 15:00 (tuin open vanaf 14:30)
Kaarten € 15,00 p.p.

Er is ook de mogelĳkheid een meerdaagse kaart
(24 en 25 sept) te bestellen à € 25,00 p.p.
via razzervering@outlook.com
Leden:
vanaf ma. 12/09
Niet-leden: vanaf wo. 14/09

SHANNON MCNAY
& BRE HUGHES
Als je voor de derde keer teruggevraagd wordt voor het
precieuze Ramblin Roots Festival in Utrecht, dan heb je
heel wat in je mars. Op 22 oktober speelt ze daar met
Brett Hughes in zaal Tivoli en wĳ mogen meeliften op
haar Europese tour.
Deze Amerikaanse singer-song writer is gezegend met
een krachtige, doorleefde stem en doet met haar mix
van country. blues en soul soms denken aan Sheryl
Crow. Ze heeft 10 albums op haar naam staan waarvan
het laatste een eerbetoon is aan Waylon Jennings. Dit
album is door Mojo Magazine uitgeroepen als het op
één na beste americana album van afgelopen jaar!
Overbodig te zeggen dat we met Shannon weer een
pareltje kunnen toevoegen aan de rĳke muziekhistorie
van Razzmatazz!
Aanvang 20:30 (zaal open 19:45)
Kaarten € 15,00 p.p. via razzerveringen@outlook.com
Leden:
vanaf ma. 03/10
Niet-leden: vanaf wo. 05/10

