Buusjgeluiden
Winterseizoen 2019-2020

Komende maanden mengen sprankelende klanken zich weer met de stilte in Nonke Buusjke
De bosgeluiden van herfst en winter worden voor even overstemd als artiesten van verschillend
pluimage optreden in het Thei Berkershoes. Dit sfeervolle vakwerkhuis biedt 5 zondagen een intiem
podium voor muzikale uitvoeringen. Werken uit het internationale repertoire, of uit het Limburgse
repertoire, vertolkt door Limburgse artiesten. Cultuur dus met een zachte G.
De voorstellingen beginnen altijd om
14.30 uur en duren ongeveer tot 17.00
uur. Iedere voorstelling heeft dezelfde
opbouw.
14.00-14.30
14.30-15.15
15.15-15.45
15.45-16.30
16.30-18.00

Inloop: koffie/vlaai
Programma
Pauze
Programma
Nazit/borrelen

U kunt erbij zijn en meegenieten. Hoe?

Reserveer tijdig uw kaartje voor een of meerdere
voorstellingen uit onderstaand programma. Een kaartje kost
€ 12,50,- , dat is inclusief een kop koffie/thee en een stuk vlaai
uit onze sjansenoven .

Interesse gewekt?

Stuur een mail naar cultuur@nonkebuusjke.nl met vermelding
van uw naam, de uitvoering(en) die u wilt bezoeken en met
hoeveel personen. U krijgt van ons een bevestiging, waarna u
de entreegelden overmaakt naar onze bankrekening.

17 november 2019

15 december 2019

19 januari 2020

16 februari 2020

15 maart 2020

Een prachtige ode aan
de country legende
John Denver vertolkt
door Jimmy Duchateau
en zijn band. Geniet
van het verhaal, de
muziek en alle grote
hits.

“Veer komme te
zamen”.
Een dialectmiddag
met onze Nonkes
Wiel Mulders, Ton
Laeven, Gilbert Petit,
Hay Huys, Jos
Meessen, Maurice
Timmermans en een
verrassing ?

Frank Heine en Rene
van Engeland zijn
inmiddels een zeer
gevraagd duo. Ze
staan garant voor een
spetterend optreden.
Muziek van The
Bee Gees, Elvis, Paul
Anka, The Everley
Brothers en Roy
Orbison

Paul Logister en
Ralph Winkler staan
garant voor een
geweldige middag.
Hun covers van The
Beatles en The
Rolling Stones zijn
geweldig. Ook de
eigen nummers zijn
bijzonder.

Nog een laatste keer
slaan de outlaws van
het voormalige
Moonshine Whiskey
collectief de handen
in een tijdens een
exclusief lente
matinee. Americana,
folk en eigen
bewerkingen.

A tribute to John
Denver

De Nonkes goan
weer plat

The Beverly
Brothers

Hey Angie

Moonshine
Whiskey

