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Leoni Jansen & Carel Kraayenhof
Carel en Leoni buitelen nog steeds over elkaar heen met gloednieuwe
ideeën én hun vorige tournee smaakt absoluut naar meer!.
Daarom heeft dit duo alweer een nieuw programma in de maak:
Melancholie in de Polder 2.
…omdat ze nog steeds allebei in de polder wonen,
...omdat ze elkaar inspireren met hun liefde voor zowel de Zuid
Amerikaanse als Keltische muziek én
….omdat er nog zo vreselijk veel moois samen te spelen valt!
In deze nieuwe tour door de polder stukken van Piazzolla, Mercedes
Sosa, Joni Mitchel, Schotse traditionals maar ook Nederlandstalige
muziek.
Twee rasmuzikanten dagen elkaar uit en tillen elkaar op: 1 en 1 is 3.
Een bandoneon, een gitaar een stem en een bodhran.
Hoe simpel en hoe prachtig kun je het krijgen!

Programma
Door Leoni en Carel uit te nodigen haal je niet alleen twee rasmuzikanten met mooie muziek en
verhalen in huis. Maar ook een brok aan plezier, energie en een gezamenlijke beleving van wat live
muziek je kan brengen. Het duo zoekt iedere keer de verbinding met hun gezamenlijke passie voor
bijzondere muziek om zo een prachtige middag en/of avond te beleven met elkaar en het publiek.
Een concert duurt ongeveer 90 minuten en wordt het liefst zonder pauze gespeeld.
Een drankje voor of na is uiteraard mogelijk.
Carel en Leoni nemen hun eigen instrumenten en technische ondersteuning mee.
Een mooi “podium”, lekkere koffie en thee en een gezellige kleedkamer die aan alle basis
verwachtingen voldoet, 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 vanuit Theaterkantoor dat op ons
nemen. Hulp met het promoten van het concert bij jullie vaste achterban, nieuwsbrief lezers, etc.
zou wel heel fijn zijn.
Wat de financiën betreft zijn er meerdere mogelijkheden en die bespreken we dan ook graag met
jullie. We kunnen werken met een uitkoop, verdeling van de kaartverkoop, maar als jullie de
ruimte liever aan ons verhuren is dat bijvoorbeeld ook een optie.
Verdere vragen beantwoorden wij uiteraard graag en hiervoor kun je ons bereiken via de
onderstaande contactgegevens.

Namens Carel & Leoni (wederom) heel graag tot ziens.

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