Programma Augustus/September 2012
vr 24 aug

21:30 uur
De Regelneven
Een zanger, twee gitaren, percussieve tierlantijntjes, en liedjes waarbij
je niet niet mee kunt zingen.
Non-stop acoustische nummers (van Elvis tot Stones tot Beatles tot
Eagles tot Robbie Williams etc etc).

vr 31 aug

Duijs & Jansen
Janco Duijs en Tim Jansen. Duo optreden van twee singersongwriters.

21:30 uur

zo 02 sep

Jazzworks Jamm
Elke 1e zondag een jamsessie van Jazzworks. 14.30 open, 15.00u 17.00 Sessie. Aansluitend een band, presentatie of activiteit.

15:00 uur

Stripe Azz
Zomerse jazzy sferen met bossa's en meer.

17:00 uur

Jazz at the Crow Sessie
Real-book/Songbook sessie.

20:30 uur

di 04 sep

do 06 sep Joris Posthumus Quartet
Alto saxophonist and composer Joris Posthumus has been making
music since he was six years old. He studied at the conservatories of
Rotterdam and Tilburg. In 2009 Joris recorded the album 'The Abyss'
together with: Sound technician Chris Weeda, pianist Jeroen van
Vliet, drummer Pascal Vermeer and bass player Jurriaan Dekker (feat
Tom Beek).

20:30 uur
€ 7,50

vr 07 sep

Nederland-Turkije
1e Kwalificatiewedstrijd voor het WK2014.

20:15 uur

zo 09 sep

Seven Days
Seven Days maakt muziek met pop/rock/funk invloeden. De leden
hebben een brede muzikale smaak en dat is in de muziek terug te
horen. Seven Days laat zich qua muziek en geluid vooral beïnvloeden
door de muziek uit de jaren ’70.

17:00 uur

do 13 sep Open Comedy Show @ K&B
Live stand up comedy in een sfeervolle café-setting. Aanstormende
talenten en gevestigde comedians brengen hun beste en nieuwste
grappen, verhalen en gedachtenspinsels. Een gevarieerde show met
uiteenlopend talent en een bevlogen presentator die de acts aan elkaar
praat! Een show om in een informele en ontspannen setting eens goed
te lachen en te genieten.

21:00 uur

vr 14 sep

Bridget

21:30 uur

zo 16 sep

17:00 uur
Henri Zoetbrood & Marc van Hout
Henri Zoetbrood is een singersongswriter uit Nijmegen. Hij speelt
samen met gitarist Marc van Hout eigen nummers en een enkele
cover van onze helden. De stijl is het beste te beschrijven als Soulfull,
Bluesy en doet volgens zeggen denken aan Amos Lee, Ben Harper
e.d.

di 18 sep

Jazz at the Crow Sessie
Real-book/Songbook sessie.

20:30 uur

vr 21 sep

Tinkers Drinkers& Dreamers

21:30 uur
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