Foto: Merlijn Doomernik

Theaterkantoor presenteert

Melancholie
in de Polder

Leoni Jansen & Carel Kraayenhof

Een bandoneon, een gitaar, een bodhran en een stem
Carel Kraayenhof en Leoni Jansen zijn buren. Ze wonen in de
Beemster en bezoeken elkaar regelmatig om van elkaar muziek
te horen die de ander niet kent. Ze wisselen avondenlang
muziek uit en dan wordt er natuurlijk ook gespeeld. Zo hebben
ze in de loop der jaren een gemeenschappelijk repertoire
opgebouwd dat varieert van hun gezamenlijke liefde voor de
Ierse en Schotse muziek tot nummers van Randy Newman en
Sting. En uiteraard ontbreekt ook de Latijns-Amerikaanse
folkmuziek en de tango niet!
Een bandoneon, een gitaar, een bodhran en een stem.
Met - hoe kan het ook anders bij deze twee muzikanten mooie verhalen!
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Programma
Door Leoni en Carel uit te nodigen haal je niet alleen mooie muziek en verhalen in huis.
Maar ook een brok aan plezier, positivisme en een gezamenlijke beleving van wat live muziek je
kan brengen. Het duo doet niets liever dan keer op keer weer de verbinding te zoeken met hun
publiek en zo gezamenlijk een prachtige middag en/of avond te beleven.
Een concert duurt ongeveer 75 minuten en kan opgesplitst worden in twee delen zodat er ook
een pauze in het programma zit.
Carel en Leoni nemen hun eigen instrumenten en technische ondersteuning mee. Dus ook daar hoef
je je geen zorgen over te maken. Een mooi “podium”, lekkere koffie of thee en een gezellige
kleedkamer is voldoende voor ze. Een enthousiaste ontvangst en een dankbaar publiek maakt het
helemaal af.
Als jullie als locatie geen eigen kaartverkoop hebben, kunnen wij dat op ons nemen.
Hulp met het promoten van het concert bij jullie vaste achterban, nieuwsbrieflezers, etc. is dan
natuurlijk wel heel fijn.
Wat de financiën betreft zijn er meerdere mogelijkheden en die bespreken we dan ook graag met
jullie. We kunnen werken met een verdeling van de kaartverkoop, maar als jullie de ruimte liever
aan ons verhuren is dat zeker ook een optie.
Ter indicatie: bij 100 bezoekers en een kaartprijs van (bijvoorbeeld) € 22,50 is het concert een
haalbare kaart. Maar we bespreken graag de mogelijkheden en jullie verdere vragen.
Namens Carel & Leoni heel graag tot ziens!

Enkele impressies:
https://youtu.be/U_gUK5UGV9Y
https://youtu.be/8ZVLeKndABs
https://youtu.be/4P6dTnJjoVs
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