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Huiskamer van de Stad 2018
Op zondag 3 juni is het weer tijd voor het gezelligste festival van Gouda! Net
als vorig jaar zullen er ook op de Markt weer leuke acts te zien zijn, en ook is
er voor het eerst een speciale ‘Kinderhuiskamer’. Tevens staan er een aantal
foodtrucks en een bar waar men terecht kan voor een drankje en een hapje.
De essentie van het huiskamerfestival blijft natuurlijk muziek en kleinkunst in
de unieke sfeer van Goudse huiskamers. Deze optredens vinden plaats op 59
locaties door de hele stad. De artiesten spelen meerdere keren op hetzelfde
adres. Door slim te manoeuvreren langs de huiskamers en ludieke plekjes
kan je dus alles van je gading zien en genieten van een dag vol verrassingen
in een bijzondere setting.
Dit programma bevat een plattegrond van de stad met daarop de
huiskamers waarin de optredens plaatsvinden. De nummers op de kaart
corresponderen met de nummers van de acts in het programma. Op de
website is uitgebreidere informatie over de artiesten te vinden.
Huiskamer van de Stad is van én voor iedereen en daarom gratis
toegankelijk. Wel zijn we dankbaar voor donaties voor een volgende editie.
De fooienpotten zijn aanwezig in de deelnemende huiskamers.
Tot slot willen we iedereen bedanken voor de medewerking en steun en
wensen we jullie een onvergetelijke dag!
Dit Goudse festival wordt mede mogelijk gemaakt door:

PROGRAMMA

zijn. De band speelt normaal elektrisch maar
speciaal voor het festival worden de nummers in een
akoestische bewerking gespeeld.

Opening in het oude Stadhuis, Markt 1
11:30 - Welkom
11:35 - Wethouder van cultuur Thierry van Vugt
11:45 - Stadsdichter Joost Reichenbach
11:50 - Openingstoespraak met eigen blik
11:55 - Optreden Muziekfabriek Rollingsticks

6. Piano-Fluit Duo Aad & Anke Klassiek •
Geuzenstraat 6 • 13:45, 14:45, 16:00 •
Huiskamerveteranen Aad & Anke hebben een
uitgebreid en gevarieerd repertoire opgebouwd met
alle standaardwerken voor fluit en piano van o.a.
Bach, Blavet, Mozart, Schubert, Reinecke, Poulenc,
Gaubert, Widor, Fauré, Piazolla en Prokofiev.

CENTRUM:
1. Stadsdichter Joost Reichenbach Poëzie • Aaltje
Bakstraat 1 • 13:30, 14:45, 16:00 • Joost is de
kakelverse Stadsdichter van Gouda. Recht voor zijn
raap dicht hij waar het voor staat, maar tegelijkertijd is
zijn werk doordrenkt van liefde. Vandaag stroopt hij
zijn mouwen op en heet hij jullie welkom in zijn eigen
huiskamer.
1. Arie Kuit & Peter Groeneboom Jazz • Aaltje
Bakstraat 1 • 13:00, 14:15, 15:30 • Arie Kuit is een
gelauwerd saxofonist en werkte met onder meer
Marco Borsato en Karin Bloemen; Peter
Groeneboom is een pianist met een voorkeur voor
jazz en improvisatie. Vandaag brengen zij materiaal
uit het American Songbook.
2. Tribute Pop/rock • Achter de Vismarkt 23 • 13:15,
14:30, 15:45 • Tribute is vanaf de 1e keer een vaste
waarde in de Huiskamer van de Stad. Een zeer
ervaren bekende Goudse rockband die op gitaar, bas
en cahon een mix van covers en enkele eigen
nummers speelt. Van Mumford & Sons tot Kings of
Leon of Muse!
3. WUM Singer-songwriter/Jazz • Achter de vismarkt
38 • 13:30, 14:45, 16:00 • De bevlogen en ervaren
zanger/gitarist Wim Uljee creëert een ontspannen
huiskamersfeer met akoestische gitaar en zang.
Denk aan jazzy ballads, country, blues, easy pop en
roots. Vandaag ondersteund door Eric Weultjes op
gitaar en contrabas.
3. Corie Grootendorst en Wanda Micke Poëzie •
Achter de vismarkt 38 • 14:00, 15:15, 16:30 • "Corie
(oud-polderdichter van de Krimpenerwaard) en
Wanda kennen elkaar van de
Goudse
stadsdichterverkiezing 2016. Sindsdien zijn zij vaak
te vinden op de dichtersavonden in het IJsselhuis. Ze
schrijven allebei ietwat brutale, toegankelijke poëzie.
4. André Schreiber Folk/Pop • Achter de Waag 13 •
13:15, 14:15, 15:30 • Deze oud-Gouwenaar staat te
popelen om weer eens wat van zich te laten horen in
z'n oude stadje. Kom luisteren naar deze rastroubadour die geen microfoon of versterker nodig
heeft om uw hart te verwarmen met de mooiste
songs.
5. Ask! Rock • Dubbele Buurt 1 • 13:00, 14:30, 16:00
• Deze Goudse poprockband draait al 12 jaar mee.
Ze spelen catchy liedjes die allemaal zelf geschreven

7. Acte de Présence Zanggroep • Hoge Gouwe 143
• 13:00, 14:00 • Vocaal ensemble ‘Acte de Présence’
bestaat inmiddels al meer dan twintig jaar.
Kenmerkend voor deze groep is de a capella,
meerstemmige zang. Het repertoire varieert van
oude muziek tot musicalliederen en jazz- en
popmuziek.
8. Paris-Nice Wereldmuziek • Jeruzalemstraat 11 •
16:00 • Geen wielerkoers, maar een Goudse groep
met eigenzinnige Nederlandstalige muziek. De
eigen composities worden driestemmig uitgevoerd
met begeleiding van viool en gitaar. Dit kleurrijke
vijfkoppige gezelschap spreekt tot de verbeelding!
8. 3qART Experimentele muziek • Jeruzalemstraat
11 • 14:00, 15:00 • 3qART is Arjenne Vossepoel
(stem, tekst), Jan Mostert (gitaar) en Dea Epema
(basgitaar), is eigenzinnig, poëzie, een fonetisch
muzikaal experiment en soms plots een liedje! In de
Jeruzalemkapel komt de muziek van 3qART
bijzonder tot haar recht.
9. T.I.N.A Pop/Jazz • Lage Gouwe 54 • 13:00, 14:15,
15:30 • Drie zeer ervaren muzikanten die de jazzy
zangeres Jelleke Meijer begeleiden. T.I.N.A. is
uitermate geschikt voor een luie zondagmiddag in de
kroeg, óf om mee wakker te worden op een zomers
festival: ontspannen, dromerig en laidback.
10. Léman & Co Klassiek/Kleinkunst • Lage Gouwe
86 • 13:30, 14:30, 16:00 • Het Léman Ensemble
speelt een aantal songs met en van de Goudse
componiste en sing-songwriter Eva Nicole Leroux, in
samenwerking met Thom Goosens op basgitaar.
Uiteraard gecombineerd met klassieke pianotrio
muziek!
11. Pluck & Strum Ukelele • Lage Gouwe 194 •
14:00, 15:00, 16:15 • Harald Boxtart laat al jarenlang
zien tijdens Huiskamer van de Stad dat de ukelele
meer is dan een onvolgroeid gitaartje. Onder
doorgaans grote belangstelling toont hij de diversiteit
van dit instrument samen met gitarist Frank Noom.
12. Katakat Singer-songwriter • Lage Gouwe 248 •
13:45, 15:00, 16:00 • Dit kleurrijke duo bestaat uit
Frank Jan Kat en Carmenkata. Ervaar grote hoogten
en diepe dalen in ballades, stille liedjes en vrolijke
noten! Samenzang, gitaar, accordeon en diverse
percussieinstrumenten vormen het muzikale palet.

13. Ton Jenner Singer-songwriter • Lange
Dwarsstraat 9 • 13:30, 14:30, 15:45 • Ton Jenner
schrijft melodieuze songs met een persoonlijk tintje
en soms met een rauw randje. Toegankelijke
popmuziek met duidelijk hoorbare invloeden uit
Americana. Op het podium speelt hij uitsluitend
eigen songs met gitaar en zang.
13. Goudse Verhalen Verhalen • Lange
Dwarsstraat 9 • 14:00, 15:00, 16:15 • Ank en Jet laten
jong en oud de geschiedenis van Gouda beleven.
Door hun beeldende verhalen en enhousiastie
manier van vertellen ervaar je historische
gebeurtenissen gebeurtenissen die zich in onze stad
hebben afgespeeld alsof je er zelf bij was.
14. Sophie Laurence Poëzie • Lange Groenendaal
62A • 14:15, 15:15, 16:30 • Na een studie
Woordkunstdrama in Gent is Sophie ZeeuwsVlaanderen ontvlucht. Haar inspiraties zijn
T'Hooft,Dylan, Annie M.G. Schmidt en soms een
glaasje wijn. Haar werk is te duiden als romantisch
doch scherp met een tikkeltje dromerigheid.
15. Daan Singer-songwriter • Lange Groenendaal
72A • 13:15, 14:30, 15:45 • Daan is pas 16, maar ze
zit al jaren op zangles en begeleidt zichzelf onder
meer op gitaar en piano. Haar drang om steeds beter
te worden heeft al een plaatsje opgeleverd bij Cool
Talent, en vandaag is ze te bewonderen tijdens
Huiskamer van de Stad!
16. Toﬀol Pop/Rock/Nederlandstalig • Markt 5 •
13:45, 15:15, 16:45 • Deze nieuw gevormde band
bestaat uit oud-leden van diverse Goudse bands
zoals De Vijf, Eve of Dawn en Darling Rooster en kan
bogen op heel wat talent en ervaring. Zij brengen
Nederlandstalige pop en rock, zowel bekende
nummers als eigen werk.
17. Iris Performing Arts Muziektheater • Markt 1 •
13:00, 14:15, 15:30 • Dit getalenteerde
musicalgezelschap geeft een voorproefje van hun
shows in De Goudse Schouwburg later dit jaar.
Petticoat is het verhaal van een Groningse
plattelandsmeid die het in de jaren '50 wil gaan
maken in de showbusiness.
17. Blaaswerk Blazers • Markt 1 • 13:30, 14:45,
16:00 • Alles tussen bigband en fanfare in! Dit sextet
presenteert verschillende muziekstijlen met een
bijzonder geluid. Het repertoire gaat van klassiek
naar modern. Onder meer Joegoslavische muziek,
salsa, jazz en ﬁlmmuziek passeren de revue.
18. Banty Holler Americana • Naaierstraat 26H •
13:45, 15:00, 16:15 • Je hoeft de landsgrenzen niet
meer over voor goede, pure Americana. Banty Holler
komt uit de naburige Hofstad en geeft energieke,
opzwepende optredens. De muziek is rijk aan
diverse invloeden van Country, Blues en Rock-n-roll.
19. Tsjimme de Haan Wereldmuziek • Naaierstraat
20 • 13:00, 14:15, 15:30 • Deze mezzo-sopraan kan

kiezen uit een divers repertoire van liederen die zij
graag zingt vanwege de melodieën en de teksten.
Italiaanse canzones, chansons, Spaanse cancións
en tango's: muziek over liefde, heimwee, passie en
hoop.
20. Zanggroep Nieuwe Gouwe Zanggroep •
Nieuwehaven 310 • 15:15, 16:15 • Een enthousiaste
zanggroep en trouwe deelnemer aan Huiskamer van
de Stad, die klassieke en moderne liederen ten
gehore brengt. Met zichtbaar plezier zingen zij liedjes
van Bob Marley, Lennard Cohen, Doe Maar en vele
anderen.
20. Oh singer days Singer-songwriter/Jazz •
Nieuwehaven 310 • 13:30, 14:30, 15:45 • De
zoektocht naar liedjes met een perfecte symbiose
van woord en muziek houdt dit duo in haar greep. Ze
spelen graag eigen werk en dat van hun helden.
Deze levenslange missie heeft hen al langs jazz en
diverse singer-songwriters gebracht.
21.
Muziekfabriek
Rollingsticks
Pop
•
Nieuwehaven 308 • 13:00, 14:15, 15:30 • De talenten
van Muziekhuis Rollingsticks (Patrick Wognum)
laten u zien hoe veelzijdig muziek kan zijn. Van klein
en kwetsbaar tot groots en bombastisch, met diverse
instrumenten en zang. Ze nemen u mee op een
muzikale reis!
22. Yvet Jody Singer-songwriter • Oosthaven 28 •
14:00, 15:15, 16:30 • Vier jaar geleden besloot Yvet
Jody vanuit het Oosten te verhuizen naar Den Haag.
Maar niet zonder haar gitaar! Met hem vertelt ze over
haar leven, liefde en haar reizen. Geïnspireerd door
de eenvoud van punk brengt ze rauwe popliedjes.
23. Popkoor Just Sing! Zanggroep • Oosthaven 12
• 13:15 • Maak kennis met het leukste (en grootste)
popkoor van Stolwijk en omgeving! Popkoor Just
Sing! zingt onder leiding van dirigente Marlou
Koevoets heerlijke popliedjes van deze tijd met af en
toe een uitstapje naar een gouwe ouwe.
23. Faint Lights Folk/Pop • Oosthaven 12 • 14:00,
15:00, 16:00 • Dit progressieve trio bespeelt gitaar,
banjo, mandoline, piano en iPad. Ook in hun teksten
schuwen ze de uitdaging niet. Faint Lights zoekt
graag muzikale gebieden op die nog niet vaak
verkend zijn. Vermaak en diepgang gaan hand in
hand!
23. Marleen Salet en Paul-Chris van Strien
Nederlandstalige muziek • Oosthaven 12 • 14:30,
15:30, 16:30 • Irritatie en verwondering: dat zijn
belangrijke ingrediënten van de liedteksten die
Marleen Salet schrijft en zingt. Voor haar liedjes, met
vaak een verrassende ontknoping, verzorgt pianist
Paul-Chris van Strien de muzikale omlijsting.
24. Jongens van de Straat Pop/Rock • Westhaven
27 • 13:30, 14:45, 16:00 • Het liefste spelen ze lekker
buiten, zoals SIRE het graag zou zien, maar dat gaat
niet altijd op dit festival. De Jongens spelen

voornamelijk muziek uit de jaren '60, '70 en '80. In
2017 wonnen ze het Nederlands Kampioenschap
Straatmuzikanten!

TroubaDichter te Gouda. Met eigen liedjes,
gedichten en gedachten.
CENTRUM-ZUID:

24. Clowns Perspectief Clowns • Westhaven 27 •
14:00, 15:15, 16:30 • Social Clowning is afkomstig
uit Frankrijk en vrij nieuw in Nederland. De clown
geeft een ander perspectief op het leven van
mensen, zoals hofnarren dat vroeger deden. Deze
interactieve vorm van theater is gericht op een
volwassen publiek.
25.
Houtlicht
presenteert:
Slauliefde
Muziektheater • Westhaven 33 • 13:15, 14:30, 15:45
• Zo heeft u het werk van J. Slauerhoﬀ nog nooit
gehoord! Laat u verrassen door Esther Croez en
Evert-Jan de Jong die de gedichten, door hen op
muziek gezet, ten gehore brengen. John de Jong
vertelt graag wat meer over deze bijzondere dichter.
26. Slijkgeuzen Nederlandstalige muziek •
Westhaven 34 • 13:00, 14:15, 15:30 • Twee
afstammelingen van Het Groot Niet Te Vermijden,
Evert Josemanders en Martin Bakker, brengen een
absurde liedjesvoorstelling. Klaar om af te wijken
van het geijkte pad? Dan ben je bij Slijkgeuzen op
het juiste adres!
27. Shannon Breeze Ierse Folk • Wilhelminastraat
66 • 14:00, 15:15, 16:30 • Ierse traditionele muziek
zoals het hoort: jigs, reels en songs. Dit trio weet er
wel raad mee en brengt u in Ierse sferen. Hierbij
maken ze gebruik van traditionele instrumenten met
onuitspreekbare namen. Stilstaan gaat lastig
worden!
28. Vocal Souls Zanggroep • Zeugstraat 40 • 13:45,
14:45, 16:00 • Deze vijf vriendinnen uit de omgeving
van Stolwijk zingen sinds twee jaar bij zangschool
Clear Notes samen in de Vocal Talent Class. Ze
zingen popliedjes van deze tijd in een meerstemmig,
akoestisch jasje, met gitaarbegeleiding. v
28. Justin van Reijen Singer-songwriter •
Zeugstraat 40 • 14:15, 15:15, 16:30 • Al voor de vijfde
keer doet Justin mee met Huiskamer van de Stad.
Niet alleen, maar mét zijn trouwe gitaar. Ook bekend
als bassist van De Koﬀers, maar vandaag kun je bij
hem terecht voor akoestische liedjes en
ongemakkelijke grappen.
29. McGregor Magic Illusionist • Doelenstraat 14A •
13:00, 14:15, 15:30 • Joseph McGregor is een
professionele illusionist die al ruim 20 jaar in het vak
zit. Zijn uitgangspunt is dat entertainment is
gebaseerd op gezamenlijke ervaring en moedigt het
publiek dan ook aan om enthousiast mee te doen.
29. Bart en/of Cornelis, Troubadichter
Nederlandstalige muziek/Poëzie • Doelenstraat 14A
• 13:30, 15:00, 16:00 • 1954: de voorloper van Bart
en/of Cornelis spoelt aan op het Scheveningse
strand). Na schoolcabaret, studentencabaret en
diverse festivals is hij in 2013 oﬃcieel opgestaan als

30. TeeBeeBrown and friend(s) Singersongwriter/Blues • Hoefsteeg 1 • 14:00, 15:15, 16:30
• TeeBeeBrown is de podiumnaam van singersongwriter Teus de Bruin. Hij verhaalt in anekdotes
en muziek over zijn leven als puber, man, vader en
opa met een vleugje humor en vooral Nederlandse
teksten in een bluesy muzikale omlijsting.
31.
Grand
Dessert
Zanggroep
•
Minderbroederssteeg 6 • 13:15, 14:30, 15:30 • Acht
enthousiaste vrouwen vormen de zanggroep Grand
Dessert. Ze brengen wereldmuziek, à capella,
meerstemmig en in de oorspronkelijke talen. Soms
maken met een uitstapje naar de klassiek of de
blues. Er is altijd ruimte voor een toetje!
32.
Coen
Teeuwen
Singer-songwriter
•
Minderbroederssteeg 1 • 13:45, 15:00, 16:00 • Coen
raakte geïnspireerd door artiesten als Bruce
Springsteen, Glen Hansard en Passenger. Zijn
intieme Nederlandstalige luisterliedjes, waarbij hij
zichzelf begeleid op gitaar gaan over persoonlijke
themas’s als liefde, eenzaamheid en hoop.
33. Miss Starling Singer-songwriter • Raam 96 •
13:30, 14:30, 15:45 • Miss Starling is een jonge
Goudse singer-songwriter. Geïnspireerd door o.a.
Rhodes, Aurora, Seafret en Maaike Ouboter zingt zij
haar eigen liedjes waarbij zij een intieme sfeer
creëert. Ze is regelmatig te zien op festivals en
diverse podia.
34. Imagical Experimentele muziek • Raam 169 •
13:00, 14:00, 15:15 • Rasgitarist Daan van den
Bergh maakt experimentele soundscapes met
synthesizer en gitaar. Gevoelig gespeeld, intens
uitgevoerd en gecombineerd met speciaal
ontwikkelde videobeelden voor een bijzondere,
soms zweverige sfeer.
35. Change of Key Country • Spieringstraat 113 •
13:45, 15:00, 16:15 • Winnaar van de Dutch CMA
Award voor trio in 2017! Eigen werk en covers met
een scala aan instrumenten: mandoline, gitaren,
toetsen,
banjo,
ukelele,
mondharmonica,
accordeon, lapsteel en vooral de kenmerkende
samenzang!
36. Jeroen & Eline Wereldmuziek/Jazz/Blues •
Tuinstraat 85 • 13:15, 14:15, 15:30 • De bijzondere
combinatie van gitaar en cello inspireert Jeroen en
Eline om de muzikale grenzen te verkennen tussen
modern, wereld, klassiekers , jazz en blues. Ga mee
op een bijzondere reis van eigen materiaal en
bijzondere, tijdloze covers!
37.
Kees
Faessens
Rolwagensteeg
Nederlandstalige muziek • Tuinstraat 39 • 13:45,
15:00, 16:00 • Nederlandstalige liedjes in diverse

stijlen, met diverse akoestische instrumenten, zoals
accordeon, ukelele saxofoon, xylofoon, gitaar,
snaartrommel, neusﬂuit en ga zo maar door. Of
beter nog, kom gewoon kijken en laat je verrassen!
38. Twee gedachten Toneel • Zwaansgat 15 •
14:00, 15:15, 16:30 • Vroman schreef ooit het
gedicht "Twee gedachten". Peter Jan Eckstein
maakte er een eenakter van en Fee Koops, een
veelbelovende theatermaakster ging er mee aan de
slag. Een overleden dichter, een oudere schrijver en
vijf jongeren...
GOUDSE POORT:
39. Daan, Chris, FranSis Pop/Rock • Nieuwe
Gouwe o.z. 17 • 13:00, 14:15, 15:30 • Dit jonge
viertal deed al in verschillende samenstellingen mee
aan Huiskamer van de Stad. Dit jaar brengen de
talentvolle Daan, Noortje, Chris en Francesca
akoestisch materiaal waar het enthousiasme van af
spat!
40. L.E. Fields Singer-songwriter/Blues • Nieuwe
Gouwe o.z. 14 • 13:30, 14:30, 15:45 • Singersongwriter L.E. Fields is geïnspireerd door
Americana, delta-blues en rootsmuziek. Hij brengt
een combinatie van covers en eigen materiaal,
voornamelijk gespeeld op resonator gitaar, wat zorgt
voor een kenmerkende Amerikaanse sound.
41. Hanneke Leroux Poëzie • Nieuwe Gouwe o.z.
16 • 14:00, 15:15, 16:30 • Helaas uitgetreden als
Stadsdichter, maar nog niks van haar pluimen
verloren! Hanneke zal in haar kenmerkende stijl
dichten over actuele onderwerpen. Vanuit haar
oude functie natuurlijk over de stad, maar
bijvoorbeeld ook over de zorg.
41. Vocalgroup Deelite Zanggroep • Nieuwe
Gouwe o.z. 16 • 14:00, 15:15, 16:30 • De kleinste
muziektheatergroep van Gouda brengt popstukken,
in een fris, multivocaal jasje en nemen de luisteraar
mee in een spannend, dramatisch verhaal. Dit jaar
brengen zij 'Onder het Melkwoud', in hun eigen stijl
natuurlijk!

44. Thomas Triemstra Singer-songwriter •
Karnemelksloot 92 • 13:00, 14:15, 15:30 • Thomas
Triemstra is een Haagse singer-songwriter en multiinstrumentalist. Zijn nummers klinken soms
melancholisch of dromerig en zijn beïnvloed door
muziek uit de jaren '70, indie bands en artiesten
zoals Sufjan Stevens en Bon Iver.
45. It Takes 3 Pop • Klein Amerika 12 • 14:00, 15:00,
16:15 • Drie charmante jongedames die elkaar
hebben leren kennen via Popkoor Just Sing!
Vandaag brengen Jo-Ann, Keshia en Tessa vrolijke
popliedjes met een verfrissende driestemmigheid.
Misschien soms zelfs stiekem leuker dan het
origineel...
46. Sly Loves Emerson Pop/Rock • Krugerlaan
173 • 14:00, 15:30 • Een koppel aan elkaar
verbonden door liefde en muziek, is dat geen
harmonie? Van bezoeker aan ons festival
uitgegroeid tot deelnemer! Twee oudere jongeren
die graag de vergeten juweeltjes uit de (muzikaal
heerlijke) jaren '70 oprakelen.
46. Anan, Maral en Mhamad Wereldmuziek •
Krugerlaan 173 • 13:30, 14:30 • Drie geschoolde
Syrische muzikanten die hun weg gevonden
hebben naar Nederland. Maak kennis met de
traditionele muziek van Anan, Maral en Mhamad,
uitgevoerd op viool, oed (voorloper van de luit) en
met zang.
47. Daniella Rui en Erik Haasnoot Pop •
Zoutmanplein 6a • 13:00, 14:00 • Dit Goudse duo is
iets meer dan een jaar geleden ontstaan uit een
gedeelde passie voor muziek, creativiteit en
meerstemmigheid. Zij zingen eigen nummers en
covers in een akoestische setting.
KORTE AKKEREN:

KORT HAARLEM:

48. Noya & Maurits Singer-songwriter • Constantijn
Huygensstraat 82 • 13:15, 14:30, 15:30 • Het is al
weer de derde deelname van Noya en Maurits.
Huiskamerveteranen! Pas 17 en 18 jaar, maar hun
leven lang al in de ban van muziek. Vandaag
brengen zij een diverse set, uiteenlopend van
rustige jazz tot up-tempo popsongs.

42. SPLINT Pop/Rock • Boelekade 129 • 13:15,
14:15, 15:30 • Zes muzikanten variërend van
dertigers tot zestigers die al zes jaar samen muziek
maken. Van country tot pop en van soft jazz tot rock;
van oud tot recent en zowel bekende covers als
eigen nummers. Het plezier staat altijd voorop!

49. Drie Pop • Karekietstraat 45 • 13:00, 14:00,
15:00 • Na een jaar van afwezigheid zijn ze weer
terug! Drie dames met piano en gitaar, die
driestemmige akoestische covers brengen van
bekende en onbekende popliedjes. Pretentieloos,
gezellig, warm en swingend!

43. Dewi Schouten en Jetse Miedema
Nederlandstalige muziek • Fluwelensingel 50 •
13:45, 15:00, 16:15 • Dewi volgt singer-songwriter
lessen op de Goudse Popschool en schrijft
Nederlandstalige liedjes. Haar muziek is een mix
van akoestische klanken en synthesizer geluid.
Vandaag brengt zij eigen werk en covers onder
pianobegeleiding van Jetse.

50. Mark Stam Klassiek • Nicolaas Beetsstraat 2 •
14:30, 15:30, 16:30 • Mark Stam speelt op keyboard
en digitale mondharmonica muziek van onder meer
Mozart, Bach, Beethoven en Schumann. Op beide
(midi) instrumenten heeft hij slechts 37 tonen nodig
om zijn visie op de muziek te geven.

51. Jong NBE West Blazers • Turfsingel 34 • 14:45 •
Het Jong Nederlands Blazers Ensemble West zal
een veelzijdige set spelen in de theaterzaal van het
Cultuurhuis Garenspinnerij. Het ensemble bestaat
uit ﬂuit, hobo, fagot, trombone, bastrombone,
trompet, hoorn, altsax, klarinet en een slagwerker.
52. Anjo van Hemert Jazz/Klassiek/Muziektheater
• V.d. Palmstraat 49 • 13:30, 14:30, 15:30 • Anjo is
allround zangeres, klassiek geschoold, maar ook
met een liefde voor jazz, musical en kleinkunst.
Speciaal voor Huiskamer van de Stad zal zij in haar
zangschool een afwisselend programma verzorgen.
53. Alexander Franken Nederlandstalige muziek •
Walvisstraat 18 • 13:00, 14:15, 15:15 • Alexander is
dichter, liedjesschrijver en kleinkunstenaar. Van
grappig tot serieus en soms een tikje
ongenuanceerd. Geboren in Den Haag, getogen in
Gouda en teruggekeerd naar Den Haag. Maar
vandaag weer in Gouda opgedoemd!
NIEUWE PARK:

55. Maria Syurina Klassiek • Van Bergen
IJzendoornpark 31B • 13:45, 15:00, 16:15 • De
Oekraïense Maria speelt al sinds haar zesde piano.
In 2007 studeerde zij af aan het Conservatorium van
Odessa. Sinds 2012 woont ze in Nederland en zij
staat dit jaar al voor de vierde keer op het festival met
haar betoverende spel.
56. Tuesday Rebels Ierse Folk • Van Swietenstraat
15 • 14:15, 15:30, 16:30 • Deze Goudse band brengt
al ruim vier jaar traditionele Ierse songs afgewisseld
met instrumentals. Pubsongs, zoals The Wild Rover
en Whiskey In The Jar, rebelsongs en ballads. Het
repertoire doet denken aan de oude Dubliners en
The Clancy’s.
57. Blue Ray Springwater Pop/folk • Winterdijk 4 •
13:30, 14:45, 16:00 • Twee mannen en een gitaar
brengen gebeden en strijdliederen. Omdat het het
leven er van af hangt na een burgerlijk en
arbeidzaam leven in de grote mensenwereld. Het is
de eeuwige heilige boodschap van liefde,
verdraagzaamheid en onmacht.

54. De heer van Benthem en Julie Jaren '30
muziek • Crabethstraat 47 • 13:15, 14:30, 15:45 •
Een organisch en geautoriseerd vervolg op "De
heer Van Benthem en de Toinettes". Lekker
swingend, soms verstild mooi en dan weer vrolijk.
Een mix van dertiger jaren klassiekers en eigen
nummers. De beste remedie tegen voorjaarsblues!

57. Shar-a-Song Zanggroep • Winterdijk 4 • De
leden van deze jonge zanggroep kunnen niet
wachten om te laten horen wat ze kunnen. Shar-aSong brengst meerstemmige popcovers van
swingende muziek tot ballades. Kom genieten van
deze enhousiaste talenten! Geannuleerd!

KINDERHUISKAMER
Dit jaar is er extra aandacht voor de allerkleinsten en
jonge geesten. Onder begeleiding kan er in deze
speciale “huiskamer” naar hartenlust worden
gekleurd en gespeeld. Als speciale gast verzorgt
Gordijn Opzij een leuke poppenkastvoorstelling!

Gordijn Opzij 13:30, 14:30, 15:30
Jopie het Lieveheersbeestje raakt iets heel
belangrijks kwijt. Gelukkig krijgt hij hulp van Klodje
de vriendin van de poppenkast, Krek de Krekel,
Yoghi de Ezel en de kinderen. Maar wat is Alias de
Pinguïn van plan…?

BUITENPODIUM

16:00 - 16:30 Anan, Maral en Mhamad Dit trio
speelt traditionele Syrische muziek in zijn puurste
vorm.
Deze
conservatorium
geschoolde
muzikanten laten je graag horen hoe dat klinkt!

Gedurende de hele dag is er muziek en
gezelligheid bij het podium op de Markt. Als de
optredens in de huiskamers afgelopen zijn gaat
het feest hier nog even door!
13:00 - 13:30 Faint Lights Eigengereide muziek
van een akoestisch trio uit Delft. Rijk aan invloeden
van folk en rock, maar met een heel eigen geluid en
teksten van poëtische allure.
14:00 - 14:30 Amina Sahli De pas 17-jarige Amina
begeleidt zichzelf op piano en akoestische gitaar.
Met haar zelf geschreven nummers neemt ze je mee
in haar gedachten over de wereld.
15:00 - 15:30 Daniella Rui & Erik Haasnoot Een
gedeelde liefde voor muziek bracht Daniella en Erik
samen via Popkoor Prestige PRO. Gemist op het
Zoutmanplein? Dan is dit je kans om ze nog te
bewonderen!

16:30 - 20:15 DJ Arne Tussen de livemuziek door
draait Arne ﬁjne plaatjes. Die grote, zwarte schijven
met muziek die doet denken aan andere tijden.
17:00 - 17:45 Norbadenco & Friends Noureddine
en zijn muzikale kompanen brengen een mix van
Flamenco en Bossa Nova, waardoor je je even in
Spanje of Zuid-Amerika waant!
18:30 - 19:30 Banana Savannah Funky vibes uit
Rotterdam! Probeer maar eens stil te blijven staan
op de energieke en vrolijke muziek van deze
getalenteerde band. Ze gaan als een banaan!
20:15 - 21:30 De Koﬀers Uitgerust met een ﬂinke
dosis energie spelen De Koﬀers klassieke
meezingers en hedendaagse hits, maar ook disco
en foute jaren ’90 dance in een eigen jasje. Klaar om
te feesten?!
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Huisregels De optredens vinden plaats tussen 13.00-17.00 uur • Duur van een optreden is circa 30 minuten •
Respecteer de performers en maak geen rumoer, met uitzondering van een uitbundig “bis!” • Je bent te gast,
vergeet dit niet • Nuttig alleen alcohol als je gastheer/gastvrouw dit aanbiedt, en natuurlijk met mate • Alle optredens
zijn gratis, maar een vrijwillige bijdrage is altijd welkom • Reserveren voor een bepaalde voorstelling is niet mogelijk.
Het kan natuurlijk voorkomen dat een woonkamer vol is. Geen paniek: kijk op de kaart. Er is altijd een optreden in de
buurt • Telefoon organisatie: 06-53339975 • Veel plezier en schroom niet je ervaringen te delen!

