
Zondag 20 augustus 2017 Middenbeemster 
 

LOCATIE: MARKTPLEIN VOOR DE KEYSERKERK  
 
 

 
OPENING - 11:00 UUR  
15 JAAR  MUZIEK AAN DE MIDDENWEG, tijd voor vuurwerk; muzikaal vuurwerk. Zowel bij de opening als bij de afsluiting zullen de muzikale 
klanken het geluid van vuurwerk overstijgen. Horen en zien vergaan je. Zo willen wij deze 15e editie starten en eindigen.  
Beleef het mee! 
 
AFSLUITER - ROCKEN MET NIELS VAN DER GULIK IN GOED GEZELSCHAP - 17:15 UUR  
Niels van der Gulik is al lang geen onbekende meer bij Muziek aan de Middenweg. Eerder wist hij het publiek al te boeien met  Cripple Creek 
Ferry, Van Shaffy tot Toon en sloot hij het evenement af met Rock & Roll. Recent nog stond hij samen met Joost Botman in de Keyserkerk met 
hun Sound of Silence. Steeds in een andere samenstelling  nu met zijn band. Niels van der Gulik  in Goed Gezelschap is rocken met Jos Kolenberg 
-gitaar, Erik Bogers-toetsen, Auke Haaksma - basgitaar, Richard Heijerman - drums. Zij sluiten deze dag  af met AC-DC/The Doors/CCR/Stones/Led 
Zeppelin/Elvis/Bowie/Beatles/Fleetwood Mac en vele andere krakers.  

MIDDENWEG 190 - NAAST VIADUCT  N244 - 
MARCEL KAPTEIJN zong met Ten Sharp over de 
hele wereld de hit “You” en verwierf hiermee 
wereldfaam. Marcel toert momenteel met zijn 
nummers van het nieuwe album “The Man I 
Am”. Samen met Sander Schuurman - gitaar en 
zang, Nico Dobber - Percussie en zang speelt hij 

nummers van zijn nieuwste cd, maar ook nieuwe nog nooit vertolkte én oude 
bekenden. Er is altijd 1 vast gegeven: Met Kapteijn is het elke keer weer een 
verrassing!  12:30, 13:30, 14:30, 15:30  en 16:30 uur.  

 
MIDDENWEG 185 - BEZOEKERSCENTRUM - 
BEARVELDT & GRAVESTEIN - DICHTERLIJKE 
KLEINKUNST Waar blijft de tijd? Tijdens liedjes en 
verhalen. Als hij in jou agenda moet. Als hij met 
vakantie gaat. Als een olifant vraagt hoe laat het 
is. Als klokken ongelijk lopen. Als de winter zomer 
wordt. Als we weer in 1 punt leven. Als de 

ozonlaag verdwijnt. Neem je horloge mee!  12:00,  13:00, 14:00, 15:00 en 
16:00 uur. Foto: Maarten van der Krol.  

 
MIDDENWEG 178 - MUSEUM BETJE WOLFF 
- ILSE EN MICHEL, Muziek maken en laten 
voelen is wat zij graag willen bereiken en 
dat doen ze door de nummers te laten 
horen welke zij zelf ook heel mooi vinden. 
Muziek van Eva Cassidy, Beatles, Ilse de 
Lange, Anouk, Adele, Aretha Franklin etc. 

Prachtige covers zoals True Colours, Natural Woman, Desperado, Black Bird en 
I don’t wanna hurt no more. Muziek om naar te luisteren, met goede teksten 
en mooie melodieën. 12:30, 13:30, 14:30, 15:30 en 16:30 uur. 

 
MIDDENWEG 150 - ONDER DE LINDEN  - QUARTIER LATIN 
Dit Amsterdamse duo “Maestra marimbera” Leticia Bal en 
top-saxofonist Paul Weiling  spelen een samenvatting van 
hun swingend, eigenzinnige en avontuurlijke 
programma  met Afrikaanse, Andalusische en Latijns-
Amerikaanse muziek en Jazz. Soms ingetogen, dan weer 
uitbundig, klanken van lang geleden maar ook 
toekomstmuziek. Leticia Bal - Marimba, Paul Weiling - 
Saxofoon 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 en 16:00 uur. 

MIDDENWEG 148 - BENEDENZAAL KEYSERIN - 
KINDEREN (6-10) - ZANDKAPERS Midden op de 
stille oceaan dobbert een schip. Bij het schijnsel 
van de maan zoekt de bemanning naar de schat. 
Maar wat ze vinden is iets heel anders! 
Scheepsjongen Douwe Griet doet zijn best om het 
schip en alle opvarenden te redden. Maar dan 

moet hij met een waterdicht plan komen. Een schatrijke vertelling van 
zandtekenaar Sylvia Wybenga, ingefluisterd door Janna de Lathouder en 
begeleid door zandmuzikant Martijn Bos: Theatergroep Zandstorm. Kijk hoe er 
steeds nieuwe tekeningen uit het zand tevoorschijn komen. Wil je het zelf ook 
even proberen? Dat kan. “…het was magisch mooi.” (NHD, over het optreden 
op het Summerbreekfestival)  Duur: 40/45 minuten. 13:00, 14:00 en 15:00 uur.  

Let op: dit jaar 3 interactieve kindervoorstellingen 
bij Muziek aan de Middenweg. Dit is mogelijk 
dankzij een gift van Beemster Erfgoed Marathon. 

MIDDENWEG 148 - KEYSERIN - KINDEREN (2-8) - DE 
LIEDJESTOVENAAR brengt haar liedjes in verschillende 
stijlen en ritmes. Soms lieve, dan weer ondeugende en 
grappige teksten gecombineerd met onder andere 
Latijns Amerikaanse bolero, swingende jazz, wals en 
Mariachi muziek. Haar muzikale reizen naar Marokko, 
Brazilië en west-Afrika, klinken door in haar muziek. 
Kinderen worden op interactieve wijze meegenomen in de Magie van Muziek, 
tijdens een virtuoos samenspel en improvisatie. Met Rick Piepers op Piano en gitaar. 
12:30, 13:30 en 14:30 uur.  

MIDDENWEG 148 - KEYSERKERK - BARBERSHOPKOOR 
WHALE CITY SOUND uit Zaandam zingt 4 stemmige a-
capella muziek in barbershop stijl, een afgeleide van 
Close Harmony. Een trots mannenkoor waar 
vriendschap en harmonie hoog in het vaandel staat en 
waarbij de kwaliteit van de te maken muziek een 
prioriteit is. Het koor is meerdere malen Nederlands 
kampioen geweest, daarnaast hebben ze in 2015 de topklasse van de landelijke 
korenbond BALK gehaald. Onder leiding van Floor van Erp. 12:30, 13:30, 14:30, 
15:30 en 16:30 uur.  

MIDDENWEG 142/146 - TERRAS ETERIJ/ALLES MET 
LIEFDE  - TRIO TANOSKOS staat garant voor Caribische 
muziek, gezelligheid, lekker swingen en een leuk feestje. 
De gepassioneerde rasmuzikanten Eric Wijngaarde, Gerrit 
de Boer en Michelangelo Catal onderscheiden zich van de 
meeste Latin bands door een gevarieerd repertoire en 
variëteit in stijlen. TaNoskos (Dit is ons ding) brengt zowel 
oude  bekenden als Guantanamera en klassiekers van de Buena Vista Social Club ten 
gehore. Voetjes van de vloer! 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 en 16:00 uur. 
 
MIDDENWEG 177 - TERRAS BEEMSTER SPIJSHUIS  - COOKIN 
JAZZ COMBO  en zangeres Leonie Letter zijn al 3 jaar een top 
combinatie. Leonie heeft een mooi helder geluid en perfecte 
timing.  Het Cookin Jazz Combo is een stabiele ritmesectie die 
geweldig strak is en goed swingt. Dit optreden zal worden 
verzorgd door de orginele bezetting: Leonie Letter zang, Wim 
Nijveld drums, Faroek Abdoelrahman bas, Wim Beekman gitaar 
en Martijn Hummel altsax. Muzikanten met als passie 
jazzmuziek. Het combo zal tevens instrumentale stukken spelen 
van de bekende saxofonist Cannonball Adderley.  12:20, 13:20, 
14:20, 15:20 en 16:20 uur.  
 
MIDDENWEG  169 - TERRAS DE OUDE MUNT - THE 
SIXTIES Drie gitaristen, een slagwerker, een percus-
sionist, keyboardspeler en drie vocalisten brengen 
muziek van o.a. Cliff Richard, Elvis Presley, The Beatles, 
The Rolling Stones, The Beach Boys, Shocking Blue en 
nog vele anderen. Daarmee spelen zij in op de wensen 
van het publiek en weten zij de sfeer van de Jaren 60 
te doen herleven. Want die show  MUST GO ON!  12:40,  13:40, 14:40, 15:40 en 
16:40 uur. 
 
Vergeet u niet te stemmen op uw favoriet?  
Dit kan d.m.v. de stemkaart of via de website: 
www.muziekaandemiddenweg.nl 
De favoriet speelt bij UIT! aan het Marktplein op 
zondag 24 september. 
Onder de stemmers van de winnende favoriet worden 
2x2 toegangskaarten verloot. 

 

PROGRAMMA 

 


