
Gerrit de Boer spelen speciaal voor Sue the Night. ,+

en andere initiatieven de cultuur in
Haarlem nog meer gestalte te ge-

ven.Zij zfinals duo voor de olifant
gekandideerd. ,,We zien wel hoe
ver we komen,Het is alleen al
mooi dat er dit jaar uit de keuze
van de jury best veel erkenning
voor eigentijdse muziek spreekt.
Het kar alle kanten op, maar dat
gegevenis op zictr' al rnooi."
-Voor M&M treedtde Rotterdarnse
trompettist André.Heuvelman oP
met prachtige, doorleefde klanken.
Hij maakt het publiek deelgenoot
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die hem muzikaal gebracht hebben
waar hij nu staat. Een emotioneel
verhaal dat van positief doorzet-
tingsvermogen getuigt.
Nop Maas is voorafgaand aan de
avond natuurlijk nog niet op de
hoogte dat hem de juryprijs zal
toevallen. ,,We zien het wel. Het is
iets dat je overkomt. Morgen ga ik
ge$roon weer zetten'en dful(ken."
ook wiend Joep bliift er kalm :

onden ,,}Iet gaat er in de eerste
plaats om dat we een mooie avond
hebtien." Het optreden Yan Harry

bliikt hij aan het eind van de avond
zelf ook tot de outsiders te horen,
maaÍ er is wel een op zijn persoon
toegesneden optreden van cabaret-
trio'De gestampte meisjes', dat al
eerder in zijn Dolhuys met hem
kennis heeft gemaakt.
Suus de Groot, met haar groep Sue
the NigÈt bekend van DWDD
vertelt op de bank bij Hugo dat
haar carrière ook voor haar gevoel
em stormachtige ontwikkeling
heeft doorgemaakc ,,Watbegon als
een snearwtalletje heefr zich ont-

Datzelfde lot valt wellicht ook de
jeugdige Barbera van der Kaay ten
deel, die, begeleid door haar zus
Marjolein en gitarist Gerrit de
Boer, een muzikale ode aan Sue the
Night brengÍ. Het gastoptreden
past voor Barbera ook wel in een
soort stroomversnellingsproces.
'Hartstikke tof'en'wat een mooie
zaal' vertrouwt ze het publiek in
de Philharmonie toe voor.ze'Feel
like a million aire' lnzr:L
Matya Grabijn en Maarten Claus
(MSiI!t) zett€n zich metstiótitrg


