Programma: zie achterzijde!
AANVANG TELKENS OM 19H30 STIPT,
UITGEZONDERD 12 JULI EN 9 AUGUSTUS, DAN STARTEN
WE OM 19h, OPTREDENS GAAN DOOR OP HET TUINTERRAS,
BIJ SLECHT WEER IS ER OVERDEKKING VOORZIEN.
ALLE OPTREDENS ZIJN GRATIS TOEGANKELIJK.
Kaffee De Lindekens - Cingel 8 - 2350 Vosselaar - www.kaffeedelindekens.be
email: delindekens@skynet.be - vind ons op facebook: Kaffee-De-Lindekens

Vosselaar Kermis 2017
Zaterdag 8 en zondag 9 juli

Kermiskaffee met uitgebreid terras.

Maandag 10 juli vanaf 19h30

THE RATTLESHAKE COMBO: de leden van The Rattleshake Combo spelen al vele jaren samen, teveel om
op te tellen. Hun passie voor Rockabilly, Rock ’n Roll, Swing en Country gaat zeer diep !!!
TOM DE BIE & DE IMKERS: “Veelzijdig en afwisselend” … dat is het minste wat je over het repertoire van deze vier
vrolijke kerels kan zeggen. Ze springen van klassiekers als “I’m a believer”, “Proud Mary” of “Ik wil je” naar kanjers
als “Laat De Zon In Je Hart”, “Geen Wonder Dat Ik Ween” en luisterpareltjes als “Another Day”
van Buckshot Lefoncque. Onderweg gooien ze er naadloos nog wat Franse Chansons
en hedendaagse hits tegenaan…

Dinsdag 11 juli vanaf 18h
Haringenbak.

Muziek in ’t Groen 2017
Woensdag 5 juli 19h30

ROXY - Ze brengen Pop- en rockcovers in een stevig kleedje. Met een frontdame om “U” tegen te zeggen onder
een oerstrakke begeleiding wordt dit een meer dan waardige opener !!!

Woensdag 12 juli vanaf 19h !!!

Michael Curly’s R&R Band - Hen moeten we natuurlijk niet meer voorstellen en we zijn blij dat ze er
ook weer bij zijn.

Woensdag 19 juli 19h30

GREY & GRUMPY - 3 zestigers met een enorme hoop ervaring, die op podia stonden van vele blues en jazz-

clubs in Vlaanderen, Brussel, Wallonië en Nederland. Drie knorpotten die nog alleen de muziek spelen die hen het
nauwst aan het hart ligt, zoals Chicago- en Country Blues, Blues Ballads, Vintage Blues en Rootsy Music.

Woensdag 26 juli 19h30

THE CABOODLES - Ze hebben een voorliefde voor rockabilly, rock ’n roll en andere oude, maar onsterfelijke mu-

ziek. Toch gaan ze ook andere uitdagingen niet uit de weg en klinkt een recenter nummer in hun repertoire zonder
echter te willen afglijden naar clichés.

Woensdag 2 augustus 19h30

BLACK & BLONDE - is een oerdegelijke rock coverband uit de Antwerpse Kempen. Het repertoire van deze

vierkoppige band gaat van de beste rock klassiekers tot de pittigste pop nummers, en af en toe wordt ook de
gevoelige snaar geraakt. Voor elk wat wils dus.

Woensdag 9 augustus vanaf 19h !!!!

cROCKodile Dandy - Is een stevige coverband waarbij nog al wat Vosselarenaren van de party zullen zijn. Ze

brengen een evenwichtige mix tussen oerbekende oldies, hedendaagse hits en bangelijk goede, soms voor het
grote publiek, onbekende nummers. Het is het derde jaar op rij dat ze van de partij zullen zijn
en dat is niet zomaar!!!!

Woensdag 16 augustus 19h30

LES TIGRESSES ROUGE - brengen meerstemmig muzikaal cabaret in het Nederlands en het Frans.

Deze ietwat onhandige femmes fatales gunnen je een blik op hun kleine kantjes. In deze wereld strijden
ze dagelijks met het vrijgezellenbestaan: hun strijdlustige kant. In deze wereld zwaaien katachtige vrouwen de
plak: hun dominante kant. In deze wereld is niets zwart-wit, maar eerder dierenprint-rood: hun passionele kant.
Ze zijn aanspreekbaar, maar benader hen best langzaam met een lekker brokje én stevige handschoenen.

Woensdag 23 augustus 19h30

RADIO TENNESSEE - Deze zes enthousiaste Kempense jongeren brengen met hart en ziel een eerbetoon aan

Johnny Cash en zijn vrouw, June Carter. De jonge bende laat het publiek swingen op country- en rockabillynummers, maar kan tevens een gevoelige snaar raken met een warm, ingetogen nummer van ‘The Man in Black’. Een
oude radiostem, vertolkt door een van de muzikanten, kondigt steeds op een originele manier het volgende nummer aan en brengt de toeschouwer meteen naar de gloriejaren van Johnny Cash.
Stem je hart af op de juiste frequentie en kom naar een optreden van Radio Tennessee!

Woensdag 30 augustus 19h30

VANE - Ook dit jaar is het ons wederom gelukt om Vane als afsluitende groep te laten aantreden, inderdaad we

houden van tradities. Dus zullen zij opnieuw onze tuin van hun hemelse “a capella” stemgeluiden voorzien. Dit mag
je om vele redenen niet missen, maar de meest belangrijke reden is dat ze bangelijk goed zijn. Tot dan!!!!!!!
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