Speciale editite Country Café Concordia - Country meets Hawaii
5 juni
Aloha allemaal.
Na een geweldig winterseizoen van 8 zondagmiddagen
Country Café Concordia, volgt er nu een speciale editie en
wel op maandag 5 juni, tweede Pinksterdag.

‘Country meets Hawaii’
Naast country muziek hebben
de leden van het Goudse trio
Change of Key een voorliefde
voor de, bijna vergeten,
Hawaiian muziekstijl. In hun
vriendenkring, zijn er nog een
aantal musici die zeer
bedreven zijn op het, voor
deze
muziek belangrijke instrument:
de Hawaiian guitar.
Bij de ‘Jeugd van Toen’ roept dit direct herinneringen op aan
de befaamde formatie, The Kilima Hawaiians.
Jan van Elk, Ad Schenk en Joop de Jong van Change of Key
zullen natuurlijk ook een aantal stukken van deze band ten
gehore brengen, maar ook andere werk en zelfs eigen
nummers zullen de revue passeren.
De prachtige stem van Daniëlle, die tevens de ukelele bespeelt,
leent zich bij uitstek voor deze zwoele muzieksoort. Muzikale
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motor Marijke met haar warme harmony zang, is op keyboard
met vibrafoon en piano de bindende ritmische factor binnen
deze gelegenheidsformatie.
Het team van Grand Café Concordia zorgt voor de inwendig
mens met heerlijke tropische cocktails en versnaperingen.
Dus wilt u in zonnige sferen komen en het gevoel hebben dat
u vertoeft op een strand ergens in de Stille Zuidzee, kom dan
5 juni naar Grand Cafe Concordia, Concordiaplein 1 in Haastrecht.
Entree is € 5,-, en het is aan te raden om te reserveren, omdat er
een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar zijn rondom het
knusse podium.
Aanvang 15.00 uur, deur gaat open om 14.30 uur en reserveren
kan via info@marykee.com of 0654 918147
Graag tot 2e Pinksterdag in Haastrecht!
Muzikale groet,
Change of Key
Daniëlle, Joop & Marijke
www.changeofkey.com
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