Muziekverzorging tijdens 3 weken Baarlo Steengoed!
Zaterdag 9 juni:
Aansluitend aan de Openingshandeling
20.00 – 22.00 uur: Timbre Tajiri (bigband)
Entertainband Timbre Tajiri bestaat uit een twintigtal bevlogen amateur-muzikanten. De naamgever
van het orkest is wijlen Shinkichi Tajiri, een wereldberoemde Japans-Amerikaanse kunstenaar, welke
van 1962 tot aan zijn overlijden in 2009 woonachtig was in Baarlo. Het ontwerp van het huidige
naamlogo Timbre Tajiri komt ook van de hand van deze kunstenaar.
Het repertoire van Timbre Tajiri is bijna onbeperkt: van zachtaardige, bijna zweverige ballads naar
stuwende, rauwe rocknummers, met een nadruk richting een swingende, bigband-achtige sound. Het
kan allemaal!
Tegenwoordig kent Entertainband Timbre Tajiri een ongekend breed repertoire, waaruit voor bijna
iedere gelegenheid een royaal programma samengesteld kan worden. Dus ook voor Baarlo
Steengoed!
Zondag 10 juni:
13.00 - 18.00 uur: Harvest Moon
Harvest Moon is een 5 koppige band met 150 jaar podium ervaring die semi-akoestische
meerstemmige covers speelt uit 50 jaar muziekgeschiedenis. De Beatles, Neil Young, Crowded House,
Tom Petty, U2, Mink DeVille, en nog veel meer!! komen allemaal voorbij.
Woensdag 13 juni:
Aansluitend aan ‘meet & greet’ met beeldhouwers
19. 30 uur - 22.00 uur: Fanfarekapel

We vinden het leuk om met de Fanfarekapel muziek te maken in Baarlo en omgeving tijdens
verschillende evenementen. De muziek die wij maken bestaat uit Duitse schlagers, muziek
uit de Limbo top 20, Gouwe Ouwe en muziek uit de Top 100 aller tijden. Zoals u ziet een
programma bestaande uit muziek voor iedereen.
Vrijdag 15 juni:
18.30 - 19.30 uur: ‘meet & greet’ met beeldhouwers
19.30 - 23.00 uur: Speciaalbier avond Centraal Baarlo (op de kasteelweide) –Jeroen Elderhorst
20.30 - 22.30 uur: Pride & Joy, country-blues-classic rock (genre Eagles)
De band Pride & Joy bestaat uit 5 fanatieke en ervaren muzikanten, de meeste afkomstig uit de
omgeving van Baarlo. In de huidige bezetting zijn al enige jaren bij elkaar en hebben ze een
uitgebreid programma bestaande uit classic-rock, blues en country.
Pride & Joy komt voort uit de Blue Beans met Paul (Blue Bean) Boonen.
Ze speelden vooral blues-rock uit de jaren 60 en 70. Cor en Petra komen uit de country-en folkhoek.
De samensmelting van deze muziekstijlen vormt de basis voor
Pride & Joy en daardoor heeft de band een gevarieerd repertoire waarin de veelzijdigheid van de
bandleden prima naar voren komt.
Meer informatie over de band is te vinden op de website www.pride-joy.nl
Zaterdag 16 juni:
13.00 uur - 18.00 uur: muziek met DJ
Aansluitend aan‘meet en greet’ met beeldhouwers
19.30 – 23.00 uur: muziekavond
Zondag 17 juni:

15.00 - 18.00 uur Nice Company (bigband)
Woensdag 20 juni:
Aansluitend aan ‘meet & greet’ met beeldhouwers
19.30 - 22.00 uur Bôggeskook nieje steyl (blaaskapel)
In 1988 opgericht in Baarlo en door de jaren naam gemaakt op veel plaatsen/in veel landen (België,
Duitsland, Tjechië, enz.) Jaarlijks present op wijnfeesten in Neef aan de Mosel .
Ook de bejaardenhuizen en verzorgingstehuizen in de omgeving worden regelmatig met muzikale
noten verrast. De muziek die we maken is blaaskapelmuziek. Rustige nummers afgewisseld met
wat stemmingsmuziek.
Een jaar of tien geleden sloten er een aantal muzikanten vanuit Steyl bij ons aan.
Sinds die tijd is de naam iets langer geworden: Bôggeskook Nieje Steyl.
Ons motto is: “iedereen moet plezier hebben in de repetitie”. Een goede combinatie van
gezelligheid en muzikale ijver.
Vrijdag 22 juni:
Aansluitend aan ‘meet & greet’ met beeldhouwers
Tijdens sponsormeeting
19.30 - 20.30 uur: JaLouse
JaLouse bestaat uit zangeres Jacqueline van Elsbergen-Ottenheim en trompettiste Louise van den
Brand. Het samenspel tussen trompet en zang maakt de ‘easy-listenin’g stukken zeer bijzonder en
uniek.
20.30 - 23.00 uur: Zomertreffen door Baolderse Hofzengers
Ook dit jaar organiseren de Baolderse Hofzengers weer het Zomeravondconcert en wel voor 19e
keer. Deze keer op een bijzondere locatie, tijdens Baarlo Steengoed!
Onderstaande koren, met ieder een eigen uniek repertoire, nemen hier aan deel:
De Maaszengers Hout-Blerick; Koninklijk Gemengd koor Venlo-Blerick; Kerkelijk Herenkoor Baarl;
Popkoor “The Inspiration” Venlo en De Baolderse Hofzengers.
Zaterdag 23 juni:
14.30 - 16.30 uur: optreden Keverberger muzikanten

Een seniorenorkest dat naast de gebruikelijke blaasmuziek ook saxofoon en zangnummers
ten gehore brengen.
Aansluitend aan ‘meet & greet’ met beeldhouwers
19.30 - 23.00 uur: Café Sjiwa (in de tent) , met darten, nagelen, tafelvoetbal, kaartje leggen en
muziek van toen. Met uiteraard ook een drankje. Ouderwets gezellig.
Zondag 24 juni:
13.30 - 18.00 uur: duo 100% vinyl + Koster en Kaufmann - songwriter muziek akoestische versies van
Westcoast songs in een eigen jasje.
Woensdag 27 juni:
Aansluitend aan ‘meet en greet’ met beeldhouwers
19.30 - 22.00 uur: BRITS

Vocalgroup Brits is een gemengd koor uit Maasbree met 32 leden. Ze zingen een veelzijdig
repertoire zoals easy listening, rock & roll, musical- en filmmuziek en jazz. Ze zingen zowel a
capella als met begeleiding.
Vrijdag 29 juni:
Aansluitend aan ‘meet & greet’ met beeldhouwers

19.30 - 22.00 – 23.00 uur: Drum- en Brassband Voorwaarts + duo Crossroads, met akoestische
country blues
Drum- en Brassband Voorwaarts is een leuke en vooral gezellige muziekvereniging, met als doel
samen leuke muziek te maken. De vereniging bestaat uit 2 secties, nl. de Drumband en de Brassband,
die tijdens optredens vaak gezamenlijk musiceren. Het repertoire bestaat uit lichte, herkenbare
muziek, variërend van hits van nu tot klassiekers uit het verleden. Kortom: een SteenGoed
repertoire! Zeker de moeite waard om op vrijdag 29 juni 2018 te komen beluisteren in het paviljoen
bij Baarlo SteenGoed, vanaf 19.30 uur.
Zaterdag 30 juni :
Aansluitend op afsluiting van Baarlo Steengoed!
Muzikale afsluiting door bigband Timbre Tajiri

