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Merel Moistra is terug.  Met nieuwe liedjes en nieuwe teksten. 

 

Ze heeft nagedacht over wat ze de afgelopen jaren allemaal bereikt 

heeft.   De oude missie is voltooid. Ze is nu gewoon een vrouw, 

en het is leuk dat je iets van die achtergrond weet, 

maar dat betekend niet, dat we dat blijven herkauwen tot in den 

eeuwigheid amen. 

 

Niet dat het nu inneens een geheim is en er niet meer over gepraat 

mag worden. Heb je een vraag stel hem gerust, maar het is nu ook 

geen issue meer. Het is eigenlijk nooit een issue geweest. Ging dat  

vorige programma daar niet over? Dat dus..... 

 

 

Weet u wat een apocalyptische onheilsprofeet is? 

 

Nou Merel is het omgekeerde en is bezig met het redden  

van de wereld en ze heeft er zichtbaar lol in! 

 

Verwacht een weerzien met een goede vriendin, met wie 

je oude herinneringen ophaalt en nieuwe ervaringen deelt. 

 

Ja het gaat heel gezellig worden Castricum en Merel hoopt 

alle vrienden die ze daar de afgelopen jaren heeft gemaakt 

terug te zien en te horen hoe het met hun gaat.  
 
 
Barbara Breedijk  
Deze onorthodoxe blonde krullenbol staat bekend om haar warme zangstem en improvisatietalent. 
Ze introduceert haar liedjes op een aanstekelijke manier aan het publiek . 
 
‘Herkenbare liedteksten met fijnzinnige vondsten. Gevatte humor, plezant met beestachtige teksten!’ 
(Cabaret Concours Vlaanderen finale, juryrapport 2014) Op 19 oktober staat Barbara in de Kleine 
komedie van Amsterdam, ze speelt in de voorstelling; 'Fiere vrouwen' 
Die avond met gastzangeressen Matilda Santing  
en Louise Korthals! 
foto: Vincent Basler 

 
John Spijker  
is een singer-songwriter uit Amstelveen. In zijn overwegend 
blijmoedige popsongs zijn rock/soul/jazz invloeden terug te vinden. Als 



lid van een kerkkoor begon hij op tienjarige leeftijd met drumles. Na zanger en drummer te zijn geweest 
in een middelbare school-band, werd hij zanger in een rockband genaamd Apple. Sinds eind jaren 
negentig is hij zanger en (akoestisch-) slaggitarist in een coverband, The Peachkings, waarmee hij oa het 
voorprogramma deed voor:   

Grammy award winnaar Flaco Jimenez, Venice, De Dijk, Bløf, Normaal, Guus 
Meeuwis, Direct etc. 
 
Het schrijven van eigen songs is voor John een continue bron van 
levensvreugde. Het vertolken van eigen werk in zijn eentje is sinds deelname 
aan de Amsterdamse singersongwriter competitie Mooie Noten in 
2005 een belangrijk deel gaan uitmaken van zijn leven. Sindsdien treedt hij zeer 
regelmatig op en deed oa. het voorprogramma voor:   
A.L.O. in de Melkweg, Marike Jager, Mississippi Mud Pie in P60, en 16 Down. Wil 
je meer weten van deze drie levenskunstenaars?! 
Ga bij ze langs via deze links: 

 

http://www.johnspijker.nl/ 

www.barbarabreedijk.com  

http://www.merelmoistra.nl 
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