
Voor informatie en reserveringen: 071-3414647 of ttfolk@hotmail.com
Locatie: Slotzaal van VTC De Ridderhof, Arie Hogenespad 1 te Kouekerk a/d Rijn

Zaal open om 19.45 uur, aanvang om 20.30 uur.
Kosten voor alle concerten: 15,- & vrienden 12,50

INFORMATIE & RESERVEREN

WWW.TTFOLK.NL www.vtcderidderhof.nl 

Verbraak | van Bijnen - www.verbraakvanbijnen.nl

Down the riverside

Neem “a special trip down 
memory lane” met Rock Is-
land Line, midnight special en 
andere liedjes uit de tijd dat 
John Lennon nog zong in Skif-
flegroep The Quarrymen. Een 
unieke tribute voorstelling rond 
de idolen van de Britisch inva-
sion zoals Lonnie Donnegan en 
Chris Barber met hun folk-
songs, tradiotionals en gospels. 
Prachtig gitaarwerk van Van 
Bijnen en Verbraak op drie in-
strumenten tegelijk en dat valt 
zeker niet mee op een sousa-
foon, trompet en een drumkit. 
Een topduo als bigband.

“Dat gaat zeker meezingen worden!”

Vera is Nederlandse, geboren in 
Alphen a/d Rijn, maar woont al jaren 
in Wales. Nog niet zo bekend in ons 
land, maar ………. bezield, intens en 
buitengewoon veelzijdig en daardoor 
veelal bewonderd door collega musici. 
Haar gitaarspel is subliem en niet te 
evenaren. 

Haar liveoptredens zijn intiem en 
ingetogen, waardoor de muziek voor 
zichzelf spreekt. Gestript, krachtig 
en vol groove. Uitstekende flatpic-
king, wervelend viool spel, hartver-
scheurende teksten, haar natuurlijke 
stem en ritmische klanken maken 
haar liveoptreden met virtuoze 
ondersteuning van contrabassist 
Andy Seward en gitarist Dave Luke 
een echte belevenis.  Aanbevolen en 
gewoon reserveren.

Vera van Heeringen Trio
www.veravanheeringen.com
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‘Soms heb je albums, die je meteen vanaf de eerste
beluistering bij de lurven grijpen, Won’t Be Broken is er zo een.’ 

Theo Volk musicthatneedsattention.blogspot.com

 ‘de kleinste bigband ter wereld en
een ‘een vaste waarde binnen de

Europese rootsscene.’
Marcel Haerkens

(Heaven)

http://WWW.TTFOLK.NL
http://www.vtcderidderhof.nl


Nog géén vriend of vriendin van Trouble Tree FolkConcerts?
Ondersteun TTFC door vriend of vriendin te worden voor seizoen 2017/2018

Jullie steun is onontbeerlijk voor de voortgang van de concerten.

Ook dit seizoen is dat weer hard nodig. Vriendelijk verzoeken wij jullie om jullie seizoen bijdrage 
van minimaal EURO 20,= over te maken op rekening NL93INGB0008351016 van Trouble Tree 

FolkConcerts. Vrienden krijgen korting op de entree.

Bedankt namens de vrijwilligers van TTFC en we wensen iedereen een muzikaal seizoen en zegt het 
vooral voort, want geen publiek, geen muziek.

VRIENDJES?

The Whispering Tree
www.thewhisperingtree.com

Aan de wortels van The Whispering Tree staan oorspronkelijke oprichters singer/
songwriter Eleanor Kleiner (uit New York) en multi-instrumentalist Elie Brangbour 

(uit Troyes, Frankrijk). Met hun brede, verstrekkende geluid, hun meeslepende 
stemgeluid en levendige teksten, heeft dit Franco- Amerikaanse duo muziekliefhebbers voor zich veroverd 

over de hele wereld In 2018 kwam ‘Invisible Forces’ uit, een fenomenaal album! Eleanor en Elie zingen beiden 
en wisselen gitaar en piano af, ze produceren pareltjes van nummers met folk, blues, sixties en jazz elementen.

The Gillespie Brothers (GB) - www.thebrothersgillespie.com

James en Sam Gillespie komen uit het Northumbrische dorp Wall en zingen van jongs af aan traditionele folk-
songs. Naast de volkstradities van Groot-Brittannië en Ierland met hun magie en mystiek zijn ze diep geïnspi-
reerd door de folk-revival-artiesten uit de jaren 60 en 70, waaronder Nick Drake, John Martyn, Sandy Denny, 
Bob Dylan, Leonard Cohen en de Amerikaanse roots, folk en blues tradities.

De broers reizen sinds 2015 veel en zingen overal, van kampvuren tot concertzalen, Parijse circussen en 
volksfeesten. Hun uitvoeringen zijn vaak intiem en persoonlijk, geanimeerd door een zeldzame energie die 
zowel aards als etherisch, romantisch en radicaal is.
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‘Stel je het gitaarwerk van de vroege Nic Jones voor, het nauwe harmoniewerk van de
Dransfields en de toewijding en eerlijkheid van Bob Davenport in twee broers en je krijgt een idee.

Hun nieuwe album The Fell is helemaal briljant‘ Mike Harding

“Great, great
voices, wonderful
arrangements ...

a beautifully
produced album.”

Frank Hennessy,
BBC Celtic Heartbeat
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