
1// Kinderkoortje Bloemies
Locatie// Lomeijerplein 13
Tijd// 15:30 / 16:30 / 17:30

Een paar enthousiaste kinderen vanaf 8 jaar die 
een zanggroepje vormen onder de naam 
Bloemies. Liedjes uit het prentenboek met CD 
Bloemies dat ook ter plekke te koop is. Alle kin-
deren mogen meezingen en -dansen.

2// Gijs Neplenbroek
Locatie// Lomeijerplein 2
Tijd// 13:00 / 14:30 / 16:00

De jaren 40, 50 en 60 herleven met de swingende 
en meeslepende liedjes van o.a. Dean Martin, 
Wim Sonneveld, Doris Day en nog veel meer 
sterren uit vervlogen tijden!

3// Tango Libre
Locatie// Fie Carelsenstraat 32
Tijd// 13:45 / 15:15 / 16:45

Ontmoet de passie en improvisatie van de Ar-
gentijnse tango. Wie zijn eigen tango durft te 
ontdekken en leert te dansen, verandert als mens 
en merkt dat in het dagelijks leven. 

4// The blue birds
Locatie// Ien Dalessingel 287
Tijd// 15:30 / 16:30 / 17:30

Liedjes van over de hele wereld die de ziel 
beroeren. Wij zingen vol overgave bij de 
accordeon en andere instrumenten.

5// familie Molenaar
Locatie// Haya van Someren 
Downerlaan 12
Tijd// 13:45 / 15:15 / 16:45

Kom genieten van het gevarieerde samenspel op 
piano en gitaar van de familie Molenaar. Je kunt 
instrumentele muziek verwachten van Diabelli, 
Einaudi, Chopin en anderen.

 6// Duzz 

Locatie// Leestenseweg 18a
Tijd// 13:00 / 14:30 / 16:00

Lichte en klassieke muziek, gezongen door 8 en-
thousiaste vrouwen en mannen. Randy Newman 
naast Palestrina? Dat kan! Kom maar luisteren.
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1// Jan en Mabel Bruin
Locatie// Stokebrand 550
Tijd// 15:30 / 16:30 / 17:30

Vier op 24 januari de vier seizoenen! Kleurrijke 
muziek (piano, blokfluit) en toepasselijke poëzie 
bieden u een hoopvol ‘jaaroverzicht’.

2// Looks Like Me
Locatie// Stokebrand 528
Tijd// 13:00 / 14:30 / 16:00

Frank van Velthoven speelt gitaar en zingt zijn 
eigen songs, daarbij begeleid door Werner van 
Velthoven op cajon. Doet enigszins denken aan 
Leonard Cohen, maar dan met invloeden van 
wereldmuziek.

3// cyro
Locatie// Braamkamp 342
Tijd// 13:45 / 15:15 / 16:45

Cynthia, Robin en Armein speelden veel co-
vers op jamsessies en misschien ken je ze van 
“Zutphen Speelt”. Inmiddels hebben ze ook 
zelfgeschreven nummers en is hun single Stay 
opgenomen.

4// ARIJ & KRIS
Locatie// Braamkamp 162
Tijd// 15:30 / 16:30 / 17:30

Hun muziek bewandelt het hele spectrum aan 
klanken en emoties: van warm en ingetogen tot 
uitbundig en opzwepend. Ze spelen bekende en 
minder bekende covers van toen en nu. Dyna-
misch, eigenzinnig, muziek die binnenkomt.

5// Messed Up
Locatie// De Moesmate 11
Tijd// 13:00 / 14:30 / 16:00

Een doldwaze tocht door de wereld van de ste-
vige akoestische rock: van the Eagles, U2 tot Bon 
Jovi en Eric Clapton, om maar vast enkele namen 
te noemen.

6// juun
Locatie// De Moesmate 289
Tijd// 13:45 / 15:15 / 16:45

Als zijn tien vingers nog willen, 
trillen de zes snaren van zijn gitaar; 
als zijn twee stembanden gaan trillen, 
raken zij in jou die éne snaar.
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GBDB voor dummies

Gluren bij de Buren
zutphen & warnsveld

De optredens vinden plaats tussen 13:00 uur 
en 18:00 uur

Alle optredens zijn gratis. Je vrijwillige 
bijdrage is van harte welkom

Een optreden duurt 20 tot max 30 minuten

Je bent welkom in alle deelnemende 
huiskamers in alle wijken

Reserveren is niet mogelijk

Een huiskamer kan vol zijn. Vol = vol, maar de 
volgende huiskamer is altijd dichtbij

De artiesten treden drie keer op; je hebt dus 
meerdere kansen om ze te zien

Het laatste nieuws (inclusief wijzigingen in het 
programma) vind je op 
www.glurenbijdeburen-zutphen.nl

partners

Wijk waterkwartier
Wijk centrum

Dorpsraad Warnsveld
wijkteam leesten

Ria de jong producties en
Stichting de cultuurbrigade 

presenteren

w w w. g l u r e n b i j d e b u r e n - z u t p h e n . n l

Zutphen en Warnsveld

eerste editie

ZONDAG//24 januari//2016

AANGEBODEN
54 woonkamers
162 optredens

rolstoeltoegankelijk//

4

2

6

21

5

6

Wauw! 
Ik kan niet anders zeggen. Wauw! 
Een jaar geleden had ik niet durven 
dromen dat Zutphen en Warnsveld zich 
zo massaal voor Gluren bij de Buren zou 
aanmelden. En nu ligt hier de program-
makrant van de eerste editie met maar 
liefst 162 optredens in 54 huiskamers. 
Wauw! 

Al die gastvrouwen en -heren hebben hun 
huis opengesteld, stoelen verzameld, kof-
fie en thee gezet en nog even gauw een 
vaas met bloemen neergezet. 
Die 54 artiesten hebben nummers uitge-
zocht, hun instrumenten ingepakt, zijn op 
weg gegaan, alleen of met elkaar, naar het 
huiskamerpodium waar ze vandaag optre-
den. En u – het publiek – fietst vandaag 
overal lekker naartoe, kijkt waar de poster 
hangt met WIJ DOEN MEE, krijgt er koffie 
of thee, met een koekje erbij.  

Ik hoop, nee, ik weet het zeker: u gaat 
Gluren bij de Buren net zo leuk vinden als 
ik. Jarenlang genoot ik van Gluren bij de 
Buren in Utrecht en Amersfoort. Vorig jaar 
verhuisde ik naar Zutphen en nu hebben 
we – ja, “we”, ik voel me al helemaal 
thuis in Zutphen – onze eigen Gluren bij 
de Buren met Zutphense en Warnsveldse 
huiskamers en artiesten. Wauw!

Maak er een mooie dag van en geniet van 
alle gezelligheid vandaag en van al het 
talent dat voor u optreedt. Veel plezier!! 

ria@glurenbijdeburen-zutphen.nl 

COLUMn
ria de jong

Colofon
Organisatie: Ria de Jong producties
Initiatief: St. de Cultuurbrigade 
Vormgeving: Akimoto Amersfoort 
Oplage: 9.000 stuks

Wat zijn we ongelooflijk blij dat het is ge-
lukt om de eerste editie van Gluren bij de 
Buren van de grond te krijgen. Het nieuwe 
huiskamerfestival is wat ons betreft voor-
taan vaste prik op de culturele agenda van 
Zutphen!! 

Het programma van Gluren bij de Buren is 
zo goed gevuld door de enthousiaste hulp 
van heel veel mensen: de gemeente Zut-
phen, de Stadsonderneming, Hanzehof, 
Muzehof en Muzecollectief. Gemeentelijke 
wijkregisseurs waren direct voor Gluren bij 
de Buren te porren en zetten ons op het 
spoor van dorpsraden, wijkteams, kunst- 
projecten, wijkroutes, buurtverenig- 
ingen en andere actieve bewoners. Deze 
olievlekwerking - en de berichten in de 
pers niet te vergeten - heeft voor heel veel 
aanmeldingen gezorgd. 
Geweldig! 

Op 24 januari 2016 zijn er circa 300 vrijwil-
ligers actief als gastheer of -vrouw of als 
artiest. Zonder hun gastvrijheid, enthou- 
siasme en creativiteit zou er vandaag geen 
Gluren bij de Buren in Zutphen en Warns-
veld zijn. Applaus! 

Tot slot willen we de financiële steun van 
de gemeente Zutphen, wijkteams, dorps-
raden, Van Rossums koffie en natuurlijk de 
bijdragen van het publiek niet onvermeld 
laten. Bedankt allemaal, en graag tot 
volgend jaar!! 

Ria de Jong 
Projectleider

Gluren bij de Buren is altijd op zoek naar 
nieuwe partners! Kijk op onze website 
voor meer informatie: 
www.glurenbijdeburen-zutphen.nl

Bedankt allemaal!

Heb je genoten van het optreden? Ben 
je meteen fan geworden van Gluren bij 
de Buren? Laat je waardering dan blijken 
door je bijdrage in onze spaarpot. Je 
geeft daarmee de Zutphense en Warns-

veldse amateurkunst – en de organisatie 
van Gluren bij de Buren - een stevig 
steuntje in de rug. De opbrengst van 2016 
wordt gebruikt voor Gluren bij de Buren 
Zutphen en Warnsveld 2017. 

Vrijwillige bijdrage van 
harte welkom!

AKIMOTO

deZuidwijken 
WIJKTEAM

P R O D U C T I E S

ria de jong

T E K S T

B O E K

C U L T U U R

P R O D U C T I E S

06 - 1124 7061

info@riadejong.nl

www.riadejong.nl

van suchtelenstraat 12

7203 de zutphen
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1// no dox
Locatie// Burgemeester Dijck- 
meesterweg 7
Tijd// 13:45 / 15:15 / 16:45

Vier enthousiaste rockers gaan voor de gelegen-
heid semi-akoestisch met zestiger jaren muziek 
van Rolling Stones, Eagles, Creedence, Willy 
Deville en nog meer. Gewoon, omdat ze dat leuk 
vinden.

 2// bovenste knoopje 
open
Locatie// Coehoornsingel 1
Tijd// 13:00 / 14:30 / 16:00

Hun muziek is een stoofpotje van persoonlijke 
gevoelens of momenten, kleinkunstigheden, 
kekke melodieën, karakteristieke stemmen en 
houterige gitaarloopjes.

 
3// Olga Schoonbergen 
verhalenverteller
Locatie// Leeuweriklaan 18
Tijd// 15:30 / 16:30 / 17:30

Sprookjes met een knipoog … Bekende verhalen, 
vanuit een ander - Grote Mensen - perpectief 
verteld.  Alle bekende clichés worden met voeten 
getreden, dus deze sprookjes zijn niet geschikt 
voor kinderen.

4// T Brew
Locatie// Deventerweg 56
Tijd// 13:00 / 14:30 / 16:00

Vierkoppig ensemble, pas uit Utrecht hier neer-
gestreken, speelt jazz- en popcovers, maar dan 
wel op geheel eigen wijze.

5// Gitaartrio Musica 
Chamavi
Locatie// Deventerweg 66
Tijd// 13:45 / 15:15 / 16:45 

Klassiek gitaar in uiteenlopende stijlen, van 
Renaissance tot hedendaagse composities. 

6// Carolina Brusse 
en Hicham Dijk
Locatie// Weg naar Laren 76-78
Tijd// 15:30 / 16:30 / 17:30

Carolina en Hicham leven voor zingen en muziek 
maken (piano, gitaar). Dat bewijst hun derde 
plaats bij de Talent Award Zutphen. Bekende 
nummers zoals Heaven van Do en Nobody’s wife, 
maar ook eigen nummers, zolang iedereen er 
maar van geniet.
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//noordveen// //warnsveld//

//rolstoeltoegankelijk

//waterkwartier//

1// ronald wisselo
Locatie// hoornwerk 19
Tijd// 13:00 / 14:30 / 16:00

Deze cabaretier is perfectionist in hart en 
nieren, geteisterd door slapeloze nachten en 
doorzettingsvermogen, een avondmens met te 
veel energie en een enorme geldingsdrang.Een 
mengeling van dichterlijke vrijheid en autobio-
grafisch realisme.

 2// Sonja singer-
songwriter
Locatie// Emmerikseweg 14
Tijd// 13:45 / 15:15 / 16:45

Laat je meevoeren en ontroeren door Sonja’s 
warme stem en haar kleine, persoonlijke liedjes 
die elk een eigen verhaal vertellen.

 
3// Jenny Jongepier en 
Guido van Stappen
Locatie// Emmerikseweg 42
Tijd// 13:00 / 14:30 / 16:00

Dragen hun eigen gedichten voor over alles in 
het leven: de liefde, natuur, vogels in de tuin. Lid 
van de dichtersgroep Divers in Brummen en di-
verse bundels gepubliceerd die ook te koop zijn.

 
4// Little Jack
Locatie// Thorbeckesingel 156
Tijd// 13:45 / 15:15 / 16:45

Verzoeknummers gaat deze ras-entertainer niet 
uit de weg. Soul, jazz, easy listening, country, 
rock ’n roll, hij heeft het allemaal in huis. Zelfs een 
dansje wagen op de R&R dansvloer behoort tot 
de mogelijkheden.

7// Stanley Price & Peggy 
Sue ft. The Highway Three
Locatie// Heeckerenlaan 32
Tijd// 13:00 / 14:30 / 16:00

Zes enthousiaste muzikanten, met een passie 
voor Johnny Cash, spelen vooral voor de fun in 
deze Johnny Cash-coverband in oprichting. En 
dat is te horen! 

8// Triqs and Traqs
Locatie// Van der 
Cappellenlaan 34
Tijd// 13:45 / 15:15 / 16:45

Poëtische jazz afgewisseld met jazzy poëzie. De 
instrumenten zijn sax, (Trix van Stokkum), zang-
stem (Monique Wolbert), piano (Tim Geeraedts) 
en contrabas en spreekstem (Niek Hietbrink).

9// Vrouwenkoor 
Mona Lisa
Locatie// Van Dorenborchstraat 1
Tijd// 15:30 / 16:30 / 17:30

14 enthousiaste, interessante en gepassioneerde 
vrouwen zingen bijzonder originele liederen die 
door de dirigente zelf meerstemmig zijn gearran-
geerd. Bijvoorbeeld Hey Brother en Blame it on 
the Sun (Stevie Wonder). Niet te missen!

10// Kees Hagens 
cabaretier
Locatie// Van Löben Selsstraat 6
Tijd// 13:45 / 15:15 / 16:45

Nadat zijn relatie op een dramatische mislukking 
is uitgelopen, heeft Kees zijn leven weer opge-
pakt. Nee hoor, het gaat nu weer prima met hem. 
Natrappen vindt Kees niet nodig. Zegt hij.

11// Henk Slik en 
Gretha Liefers
Locatie// Van Löben Selsstraat 22
Tijd// 15:30 / 16:30 / 17:30

Energie en rust in één klassiek optreden met 
dwarsfluit en piano. Eerst de sonatine opus 100 
in G-dur van Dvořák, hartstochtelijk en krachtig. 
Gevolgd door het liefdevolle Ave Maria van Astor 
Piazzolla.

12// Yentl Flavour
Locatie// Van Essenstraat 111
Tijd// 13:00 / 14:30 / 16:00

Een variatie aan klezmer, Jiddische liederen, 
Ierse tradionals, klassiek getinte muziek en eigen 
werk op gitaar, viool en zang. Poëtische liederen 
worden afgewisseld met vrolijke up-tempo instru-
mentals.

13// Blueskrach
Locatie// Van Essenstraat 40
Tijd// 15:30 / 16:30 / 17:30

Nederlandstalige blues. Akoestisch trio met 
Cornelie Wannee op (stroh)viool en ukelele, Carla 
van Wassenaar op bas en Willem Overes op 
gitaar, banjo, zang. Deze middag ook wat bijzon-
dere instrumenten: dobro, bandonika, strohviool 
en zingende zaag.

Gluren bij de Buren is op Twitter te vinden via twitteraccount 
@GlurenZutphen. Tijdens Gluren bij de Buren gebruiken 
we hashtag #glurenzutphen. 

Twitter? 

Via www.facebook.com/glurenbijdeburenzutphen blijf je op 
de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. 

Facebook? 

1// Bon Ton
Locatie// Hofweg 13
Tijd// 13:45 / 15:15 / 16:45

Een prachtig programma van lichtvoetig klassiek 
repertoire. Twee sprankelende stemmen met 
ondersteuning van vingervlug pianospel.

 2// Better days ahead
Locatie// Vordensebinnenweg 54
Tijd// 15:30 / 16:30 / 17:30

Better days ahead speelt muziek van Pat 
Metheny. Ingetogen jazz, vandaag vertolkt door 
twee gitaristen en een zangeres. Sfeervolle 
luistermuziek, easy listening en melodisch.

 
3// Nachtegaal van 
Zutphen
Locatie// Bonendaal 52
Tijd// 13:00 / 14:30 / 16:00

Wonderbaarlijk mooi zijn haar a capella stem 
en haar gedichten. Niet uit te leggen, gewoon 
komen luisteren naar en genieten van dit unieke, 
vertederende en kunstzinnige optreden.

4// Granada-Ensemble
Locatie// Rijksstraatweg 158
Tijd// 13:45 / 15:15 / 16:45

Klassieke gitaarspel van heel verschillende com-
ponisten en stijlen: wervelende Spaanse dansen, 
dromerige impressionisten, minimal music en ook 
volksmuziek. Een concert vol mooie wendingen!

5// Room for the Third
Locatie// Scheurkamp 53
Tijd// 13:00 / 14:30 / 16:00

Drie jonge en onbezonnen jongens met een wijde 
toekomst voor zich die niet bang zijn voor een 
beetje controverse en psychedelia. Interessant 
om naar te luisteren, electrisch en akoestisch, en 
zeker een ervaring om niet te missen.

6// String That Thing!

Locatie// kloetschup 11
Tijd// 13:45 / 15:15 / 16:45

Wat kan er eigenlijk niet op viool? 
Filmmuziek, klassiek, blues, latin, improvisatie en 
pop, niets is te dol. Laat je verrassen en laat je 
oren verwennen!

7// Hajnali-Hungary
Locatie// schapendoes 31
Tijd// 15:30 / 16:30 / 17:30

Hongaarse volks- en zigeunermuziek: melan-
cholisch, gepassioneerd, temperamentvol, 
wervelend, virtuoos. Sleept je mee in een 
broeierig vat vol emoties.

8// Joyce Regina
Locatie// Klooster 26
Tijd// 13:00 / 14:30 / 16:00

Singer-songwriter die zingt en schrijft vanuit haar 
hart. Samen met haar gitarist Wessel van der 
Burg brengt zij haar liedjes ten gehore.

 
9// Pentachoir
Locatie// Het Cornegoor 6
Tijd// 13:45 / 15:15 / 16:45

Familiekoor van Gelder trakteert u op vijfstem-
mige vocale Engelse muziek onder het genot van 
een Engelse melange met scones. Cheers!

10// Geraldine & Bard
Locatie// Het Spangoor 49
Tijd// 15:30 / 16:30 / 17:30

Muzikale vertelling ‘Het Wonderpaard’ neemt 
je mee naar plekken waar je nog nooit geweest 
bent: oude thema’s en nog steeds actueel. 
Luister, geniet en laat je betoveren … 
Voor volwassenen en voor kinderen (v.a. 5 jaar). 
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PROGRAMMA//2016
3// Wies Akerboom
Locatie// Lange Hofstraat 10
Tijd// 15:30 / 16:30 / 17:30

Music composer vertolkt minimalistische magi-
sche luistermuziek die tot de verbeelding spreekt. 
Alternatief, experimenteel, poëtisch, dromerig …

4// Project Lohues Part II
Locatie// zaadmarkt 90
Tijd// 13:00 / 14:30 / 16:00

Wi’j spöllen liedjes van Daniel Lohues. Heerlijke 
liedjes oaver ‘t platteland, vrögger, alledaagse 
dingen, ditjes, datjes, liefde en kommer en kwel. 
Met een kleine eigen twist en vol overgave en 
plezier gebracht.
 

 5// bennie bartels
Locatie// Proostdijsteeg 2
Tijd// 13:45 / 15:15 / 16:45 

Tango zal nooit meer hetzelfde zijn. Het verhaal 
van twee in “klei gebakken” mensen die onder 
het vertellen hun “buitenkant” verliezen. Dans en 
poëzie.

6// sotto voce
Locatie// Martinetsingel 19
Tijd// 15:30 / 16:30 / 17:30

Dubbelkwartet - nou ja, bijna dan -  brengt een 
gevarieerd a cappella programma: van Bach tot 
Sting, van Rutter tot de Breij. 

7// jazz track
Locatie// Coehoornsingel 3
Tijd// 13:45 / 15:15 / 16:45

Bekende jazz-nummers, maar dan in het eigen-
wijze jasje van de swingende groep Jazz Track. 
Het plezier spat er ervan af!

1// Henk Mennes / 
Christa Kelderman
Locatie// kreynckstraat 2
Tijd// 13:00 / 14:30 / 16:00

Herkenbare en alledaagse voorvallen vertaald in 
korte speelse gedichtjes. Begeleid door profes-
sioneel blokfluitspel.

 2// jan alfrink
Locatie// Bakkerstraat 1A
Tijd// 13:45 / 15:15 / 16:45

De verteller neemt u mee in een fantasiewereld, 
waar je altijd welkom bent. De tijd verglijdt zonder 
dat je het in de gaten hebt. Geschikt voor kinde-
ren vanaf 5 jaar en volwassenen. 

//de hoven//

1// Tadpole
Locatie// Kruisstraat 23
Tijd// 13:00 / 14:30 / 16:00

Met Tadpole is het altijd feest! De vijf ervaren 
muzikanten brengen melodieuze pop en rock, 
vaak meerstemmig gezongen. Het repertoire 
omvat meerdere decennia, variërend van rustige 
ballads tot stevige, dansbare muziek. 

2// knockslock
Locatie// Spoordijkstraat 16
Tijd// 13:45 / 15:15 / 16:45

Eigenzinnige punkrock zonder poespas of 
franje, lomp, recht voor zijn raap. Edoch soms 
qua akkoordenschema’s enigzins eigenzinnig. 
Zelfgeschreven teksten met veel zeggingskracht, 
over het leven, leed, liefde en vriendschap.

3// skyline
Locatie// Baankstraat 11
Tijd// 15:30 / 16:30 / 17:30

Twee muzikanten vertolken country & bleus 
op akoestisch gitaar. Geniet van weergaloze 
nummers van Neil Young, Nancy Griffith, Larry 
Sparks, James Taylor en anderen.

8// uke22
Locatie// Berkelsingel 19
Tijd// 15:30 / 16:30 / 17:30

De songs van de Ierse supergroep U2 terug-
gebracht tot de naakte essentie. Begeleid door 
ukelele, baritongitaar en subtiele drums. De ver-
scholen raadselachtige magie van de nummers 
komt als vanzelf bovendrijven.

 
9// Hendrik Planting
Locatie// Laarstraat 81
Tijd// 13:00 / 14:30 / 16:00

“Die ene toon zal wegsterven als je niet doet wat 
ze vraagt, uit de volgende zal blijken welke mu-
ziek zij in zich draagt”. Geïmproviseerde compos-
itie inspireert tot theater met objecten. Verrassend 
en spannend!

10// Bertje van Delden
Locatie// Polsbroek 212
Tijd// 15:30 / 16:30 / 17:30

Voordragend uit eigen werk voert Bertje van 
Delden je mee door glooiende taallandschappen, 
langs schaduwrijke kronkelpaadjes en biedt zij 
openingen naar nieuwe vergezichten.

11// Carin Nijsten
Locatie// Warnsveldseweg 58
Tijd// 13:00 / 14:30 / 16:00

Zangeres die ook trompet speelt en meer dat 
je hart zal raken. Ook kinderen zijn van harte 
welkom in het gezellige authentieke jaren 30 huis 
van Amos (de hond van Dullaert).

12// Kieleknots muzikaal 
kindertheater
Locatie// Teniersstraat 22
Tijd// 13:45 / 15:15 / 16:45

Oma is ongerust, want poes is weg. Opa zegt 
dat hij toveren kan, maar oma gelooft het niet. 
Dan laat opa een echte tovertruc zien. Wie heeft 
hij gevonden?
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