
Hoofdpodium
   11.00 – 11.15 uur    Opening
   11.15 – 11.45 uur     Shantykoor Scheveningen
   12.00 – 12.45 uur    Dean and the Moonboys
   13.00 – 13.30 uur    Zanggroep Memories
   13.45 – 14.15 uur     ‘Marilyn Monroe’
   14.30 – 15.15 uur    Popkoor Rebound
   15.30 – 16.00 uur    Coba & haar Cobats
   16.15 – 17.00 uur    Pagaja

Oude Kerk
10.00 – 11.00 uur Carillonbespeling
12.30 – 13.00 uur Schevenings Vissersvrouwenkoor
13.15 – 14.00 uur Lezing Peter van Dam
14.15 – 14.45 uur Schevenings Vissersvrouwenkoor
15.00 – 15.45 uur Shantykoor Scheveningen
16.00 – 16.30 uur Bart en/of Cornelis

Podium Jan Kistenstraat
   11.45 – 12.15 uur    Klederdrachtpresentatie
   12.30 – 13.15 uur    Something Like Sunshine
   13.30 – 13.45 uur    Dialect Arie Spaans sr.
   14.00 – 14.30 uur    Quiet Colours 
   15.00 – 15.30 uur    Hank & Cash
   15.45 – 16.15 uur    Philip Kroonenberg

Podiumprogrammering

Zanggroep Memories
Zanggroep Memories, onder leiding van 
Joop Alberti, zingt een breed repertoire 
uit de jaren ‘50 en ‘60. Overal waar 
Memories optreedt maken ze er, mede 

door hun kleding, een feestje van 
herkenning van!

Coba & haar Cobats
Coba, het alter ego van zangeres Jeannette Scheffer, zingt 
over het leven in al haar facetten en heeft zelf ook het 
een en ander meegemaakt. Cabaret, levenslied of eigen 
teksten op bestaande melodieën zingt ze vol overgave en 
plezier. Coba wordt begeleid door haar Cobats op gitaar 
en percussie.

‘Marilyn Monroe’
Zangeres Susanne de Rooij zal samen 

met pianist Joachim Toth en drummer 
Rob Kramer een muzikale vintage act 
ten tonele brengen met een knipoog 
naar de zwoele jaren van Marilyn 

Monroe. De jaren ‘50 zullen weer tot leven 
komen met de bekende jazznummers. 

Philip Kroonenberg
Philip Kroonenberg maakt liedjes. In het Engels voor 
volwassenen en in het Nederlands voor kinderen. Als hij 
ze zingt begeleidt hij zich op akoestische gitaar en ukelele.

Something Like Sunshine
Teddy Macrander en Aina Qvist zijn het 
duo Something like Sunshine. Ze spelen 
al ruim drie jaar samen en schrijven 
veel eigen nummers. De dames worden 

geïnspireerd door artiesten als: Dixie Chicks 
en John Mayer. Ze spelen een combinatie van 

country, pop & folk en zingen veel tweestemmig.

Shantykoor Scheveningen
De vrouwen en mannen van Shantykoor Scheveningen 
zijn de bemanning van een gezellig en van kwaliteit 
voorzien koor. Het repertoire waarmee zij optreden bestaat 
uit shanties, forebitters en zeemansliederen in het Engels, 
Duits, Frans en Nederlands.

Dean & the Moonboys
Als er één band is die Rock ‘n’ Roll nieuw leven inblaast is 
het Dean and the Moonboys. Een gemiddelde leeftijd van 
18 jaar houdt hen niet tegen de energie en gedrevenheid 
te brengen als in de jaren ‘50. Driestemmig rocken ze 
liedjes van Elvis, Chuck Berry en andere legendes.

Schevenings Vissersvrouwenkoor
Het Schevenings Vissersvrouwenkoor is een christelijke 

vereniging die sinds 1954 het brengen van het 
geestelijk lied hoog in het vaandel heeft 

staan. Het koor is door haar koorkleding: 
de authentieke Scheveningse 
klederdracht, een ‘blik terug in de tijd’ toen 
de vissersvrouwen in hun kenmerkende 

kledij de straten van Scheveningen 
sierden.

Popkoor Rebound
Met ongeveer 65 enthousiast leden brengt Popkoor 
Rebound een uitgebreid repertoire met popnummers van 
de jaren ‘60 tot heden. Van ballads tot rocknummers, het 
komt allemaal voorbij.

Hank & Cash
In de muziek van Hank Williams en Johnny Cash hebben 
de zangers Remco Prins en Arie Spaans elkaar gevonden. 
Samen met contrabassist Jan de Boer, spelen en zingen 
ze hun favoriete songs van hun helden uit de jaren ‘50. 

Bart en/of Cornelis
Bart en/of Cornelis: éénpersoons duo, twee onscheidbaar 
tot elkaar veroordeelde hersenhelften. Schuilt er een 
antwoord in de gedichten en/of liedjes waarmee Bart en/
of Cornelis zich door het leven worstelen. En door het 
land. Als TroubaDichter, gewapend met gitaar, zang en 
voordracht. 

Pagaja
Allround band Pagaja gaat de uitdaging 

aan om voor elk wat wils te spelen: van 
de jaren ‘60 tot nu, rock (met of zonder 
roll), Top40, Soul, Country en Latin. Maar 
ook Nederlandstalig, natuurlijk Dance 
Classics én de hits van vandaag! Inclusief 

een hoop gekkigheid, toeters en bellen!
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