
In het kort: 
Bijzondere muziekavond in Franks Huiskamertheater. 
Vrijdag 2 juni vanaf 20 uur  
Vijf verschillende optredens  
Met verhalen achter de liedjes 
Weer een ALL-IN-UITJE  nu voor slechts acht euro! 
Reservfeer svp door het sturen van een mail.  
 
 
En als je meer wilt weten: 
Vrijdag 2 juni vanaf 20 uur staat Franks Huiskamertheater bol van muziek. Maar liefst 
vijf verschillende acts spelen en zinen in uiteenlopende stijlen liedjes. Naast dat de avond 
wordt verzorgd door getalenteerde singer/songwriters wordt ook over de nummers iets 
verteld. Een liedje maken komt in de regel van diep uit een mens. Door het verhaal achter 
het liedje te kennen krijgt het een heel bijzondere lading. Juist daarom wordt een avondje 
muziek in Franks Huiskamertheater een speciale belevenis. 
 
Frank organiseert deze avond in samenwerking metr Annette Vogel. Annette is de 
drijvende kracht achter veel avonden muziek in Amsterdam Noord onder de naam Swan. 
Nu strijkt zij met een bijzondere selectie   artiesten neer in Castricum.  
Een liedje duurt vaak maar een minuut of dri tot vier terwijl het productieproces soms een 
leven lang vergt. Vrijdag 2 juni ligt het accent op de achtergronden waar de makers zelf 
graag iets over vertellen. Marloes Klaasen speelt en zingt een deel van de avond. Ze is 
een begenadigd gitarist met een lekkere stem. Haar repertoire  is nogal divers. En gaat 
Van nederlandstalige maatschappij kritische liedjes, via Bossa Novaachtig werk en 
ballads naar swingend ritmisch. Dan speelt ook Jackys Choice een deel van hun meest 
gewaardeerde songs. Dit duo zou je kunnen kennen want ze komen uit Heemskerk. Die 
spelen dan als het ware een thuiswedstrijd. Muzikanten vinden elkaar soms en  dat 
overkwam ook Jacqueline van Lint en Ronald Günther.  Nu spelen zij al geruime tijd voor grote 
en kleine zalen. Ook hunm muziek kenmerkt zich door verschillende stijlen. Jacqueline zingt en 
speelt piano, (bas)gitaar, mondharmonica en lichte percussie, Ronald speelt (bas) gitaar en zingt. 
Met deze veelheid aan instrumenten en twee verschiillende stemmen maken zij een bijzonder 
geluid. 
Corvin Silvester is zanger, gitarist en acteur. Hij schrijft en componeert liedjes 
voor zichzelf en is meer dan eens aan het werk voor het schrijven van 
filmmuziek. Corvin  is uitgerust met een indringende, gelaagtde stem. Zijn stijl en 
teksten passen in de categorie “Country Noir” of “Alternative Country”,  
Leon Joshua en Guido Zon vormen No Passa Nada. Zij speleneigen liedjes - van kleine 
singer/songwriter nummers tot uitbundige meestampers. Melancholisch en melodieus met een 
stevige bite en een overtuigende live performance 
Tenslotte presenteert Annette Vogel de avond terwijl zij zich niet onbetuigd laat qua 
gitaar en zang. Als gastheer neemt Frank de honneurs waar voor de inwendige mens. Een 



ALL-IN-UITJE vooreen bijdrage van acht euro. Nee het is geen schrijffout zo’n avond 
kán, met veel dank aan  de hartstocht van de muzikanten!  
Het is fijn wanneer je aangeeftr dat je er bij wilt zijn. Reserveer een plaats via 
info@dorpsstraat23.nl 
 
Alvast een beetje voorproeven?! Hieronder wat links. 
 
Marloes Klaasen 
https://www.youtube.com/watch?v=C3XzKqfa5X0 
https://www.youtube.com/watch?v=tsH_A989Pi0 
 
 
Jackys Choice 
www.facebook.com/jackyschoice 
 
No Passa Nada 
https://www.youtube.com/user/awaymusic 
 
Corvin Silvester 
www.facebook.com/corvinsilvester 
 
Annette Vogel 
http://www.annettevogel.nl/page/annette-vogel 
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