
PROGRAMMA- & liedboek



PROGRAMMA
Vanaf 12.00 uur zijn er voor zowel de jeugd als vol-
wassenen diverse activiteiten op de kade en op het 
water. Horecaondernemers uit de binnenstad staan 
met eten en drinken op de Kade
19:00 – 19:45 uur Talentenband muziekschool +   
 Wies & Emma
20:00 – 20:30 uur Lizzy Ossevoort
20:45 – 21:15 uur Anne Bakker (violist, zang)
21:30 – 22:00 uur Peter Beets Trio
22:00 – 22:30 uur Brace
22:30 tot 00:30 uur  Roadblock-party op de kade met 
DJ Turne en DJ Danjah die een B2B-set draaien vanaf 
de Walmolen en een vuurshow van Petra Dankers.

Klipperaak de Tatanka van Hans Sol, bouwjaar 1908, 
zal dienst doen als podium. 



Voorwoord

Beste muziekliefhebber,

U bent naar de Oude IJssel gekomen om te genieten van mooie en zeer 

diverse muziek! De Oude IJssel, toch wel één van de pareltjes in onze  

gemeente. Het is bij mooi weer heerlijk vertoeven aan de waterkant. 

En dat vinden meer inwoners van Doetinchem! 

Tijdens diverse gesprekken met burgers kwam de wens naar voren 

de Oude IJssel meer te betrekken bij de binnenstad. Een project-

groep, bestaande uit onder meer burgers en ondernemers, werkt 

hard aan het ontwikkelen van fantastische ideeën voor het gebied 

rondom het water. Denk aan meer voetpaden rondom de Oude  

IJssel, standplaatsen voor campers, een zitkade aan het water en 

meer mogelijkheden voor horeca en evenementen rondom het  

water. Dit is slechts een greep uit de vele ideeën.

Het Oude IJssel Concert is een fantastisch evenement voor een  

eerste kennismaking met dit mooie gebied! Ik hoop dat het weer 

ons, in deze toch wat Hollandse zomer, positief gezind is vanavond. 

Ik wens u een gezellige avond, waarbij genieten van muziek en dit 

mooie gebied voorop staat!

Mark Boumans
burgemeester 



Een woord van de organisatoren

‘Verzin een evenement waarbij de Oude IJssel wordt betrokken bij de bin-
nenstad.’ Toen die vraag eind 2016 aan diverse organisatoren door de ge-
meente Doetinchem werd gesteld, hadden wij alle drie meteen hetzelfde 
gevoel over welke kant het op zou moeten gaan. De Oude IJssel, de kade als 
een Ramblas, de Walmolen en het Brewinc-gebouw als decor; daar zit op 
zichzelf al een goed verhaal in. Met onze gecombineerde achtergronden in 
het straattheater (festival BuitenGewoon) een muziekfestival (DjazzVibes) en 
een broedplaats voor jong muzikaal talent (Muziekschool Oost-Gelderland) 
zijn wij tot een programmering gekomen waarbij muziek als verbindende 
kracht sterk naar voren komt. Verschillende muziekstijlen en (inter)nationaal 
bekende artiesten die met jong talent samenstromen tot één punt op de 
Oude IJssel: de Tatanka. Een 109-jaar oude klipperaak. Zet je maar goed 
schrap in je bootje. We gaan lekker deinen op de golven van muziek. 

Gino van Zolingen          Hans-Peter Helder          Henk Lubberdink
             DjazzVibes            festival BuitenGewoon       Muziekschool 

                                                                                   Oost-Gelderland 

Brace 
Als er iemand recentelijk heeft 
bewezen dat hij echt álles kan 
zingen, dan is het wel Brace 
MacDonald. Bij het AVROT-
ROS-programma Beste Zangers 
heeft hij deze zomer bewezen 
dat hij moeiteloos het 
operastuk Ave Maria kan 
zingen. Met zijn eigen 
typische soultwist. Naast 
zijn eigen hits en hits met Ali B, 
Kenny B en Ronnie Flex voert 
hij bijzondere vertolkingen uit 
van Nederlandse artiesten als 
Trijntje Oosterhuis, Marco 
Borsato en Claudia de Breij.



Peter Beets
Edison-winnaar Peter Beets 
oogst internationaal enor-
me bewondering. 
Tussen zijn optredens 
door in Londen, Tokio en 
Johannesburg heeft Peter 
Beets met zijn trio (Marius 
Beets: contrabas en Gijs 
Dijkhuizen: drums) nog een 
gaatje kunnen vinden om 
Doetinchem aan te doen. 
Het Peter Beets Trio zal 
een bijzondere uitvoering 
van het werk van Frédéric 
Chopin spelen: ‘Chopin 
meets the Blues’. 

Anne Bakker
Anne Bakker is een veelzijdige 
violiste en zangeres. Opgeleid 
in de jazz en geïmproviseerde 
muziek brengt haar muzika-
le diversiteit haar in diverse 
uithoeken van de wereld. Met 
Iron Maiden zanger Blaze 
Bayley heeft zij voor een 
akoestische heavy metal-uit-
voering een tour gedaan door 
Europa, Brazilië en Dubai. Een 
muzikale duizendpoot dus, 
die met haar viool overal in 
de wereld komt. Zo ook in 
Doetinchem tijdens het Oude 
IJssel Concert!



Lizzy Ossevoort
Nog vroeg in de twintig heeft Lizzy 
Ossevoort al een goed gevulde 
prijzenkast bij elkaar weten te 
verzamelen. Haar populariteit heeft 
een vlucht genomen tijdens haar 
optredens bij The voice of Holland.
Ze zal ons toezingen vanaf het 
zeilschip Tananka, met als toetje 
een verrassend samenspel met het 
Peter Beets-Trio.

Perta Dankers
speelt graag met vuur. Een specta-
culaire vuurshows met een prach-
tige choreografie en een diversiteit 
aan skills. Een schouwspel waar de 
‘vonken’ vanaf vliegen.

DJ Turne & DJ Danjah
DJ Turne hoort bij de top. Hij 
wordt in binnen- en buitenland 
geroemd om zijn ‘discipline of 
turntablism’ en zijn onnavolg-
bare mixin’ & scratchin’. 
Doetinchems Divine Dj Danjah 
weet deze legende naar Doe-
tinchem te halen. Samen zullen 
zij tot middernacht een explo-
sieve Back-2-Back set draaien 
vanaf een bijzondere locatie: 
De Walmolen. Met de straat als 
onze dansvloer.



Ave Maria  (Schubert, Brace)

Ave Maria, grasia plena
Maria, grasia plena, Maria grasia plena
Ave a ave dominos dominos decan
Maria de vrouw waarin in zo vertrouw
Maria de vrouw waarvan ik zo veel hou
Maria help mij met mijn zondes 
want ik ben ook maar een mens
Ave Maria 
Ave Maria grasia plena, Maria grasia plena, 
Maria grasie plena 
Ave a ave dominos, dominos perdo 
Maria de vrouw waar ik zo veel van hou
Maria de vrouw waar ik op vertrouw 
Maria help mij met mijn zondes 
want ik ben ook maar een mens 
Ave Maria 
Maria

Emma & Wies
Emma & Wies 
hebben elkaar 
ontmoet op de 
vooropleiding 
van het ArtEZ 
conservatorium. 
Inmiddels maken 
ze drie jaar samen 
muziek. Ze spelen 
pop, soul en jazz.



Lately  (Stevie Wonder) 

Lately, I have had the strangest feeling
With no vivid reason here to find
Yet the thought of losing you’s been hanging ‘round my mind 

Far more frequently you’re wearing perfume
With you say no special place to go
But when I ask will you be coming back soon
You don’t know, never know 

Well, I’m a man of many wishes
Hope my premonition misses
But what I really feel my eyes won’t let me hide
‘Cause they always start to cry
‘Cause this time could mean goodbye 

Lately I’ve been staring in the mirror
Very slowly picking me apart
Trying to tell myself I have no reason with your heart 

Just the other night while you were sleeping
I vaguely heard you whisper someone’s name
But when I ask you of the thoughts your keeping
You just say nothing’s changed 

Well, I’m a man of many wishes
I hope my premonition misses
But what I really feel my eyes won’t let me hide
‘Cause they always start to cry
‘Cause this time could mean goodbye, goodbye 

Oh, I’m a man of many wishes
I hope my premonition misses
But what I really feel my eyes won’t let me hide
‘Cause they always start to cry
‘Cause this time could mean goodbye



Mag Ik Dan Bij Jou?   (Claudia de Breij) 

Als de oorlog komt,
En als ik dan moet schuilen,
Mag ik dan bij jou?
Als er een clubje komt,
Waar ik niet bij wil horen,
Mag ik dan bij jou?
Als er een regel komt
Waar ik niet aan voldoen kan
Mag ik dan bij jou?
En als ik iets moet zijn,
Wat ik nooit geweest ben,
Mag ik dan bij jou?

Mag ik dan bij jou schuilen,
Als het nergens anders kan?
En als ik moet huilen,
Droog jij m’n tranen dan?
Want als ik bij jou mag,
Mag jij altijd bij mij.
Kom wanneer je wilt,
Ik hou een kamer voor je vrij.

Als het onweer komt,
En als ik dan bang ben,
Mag ik dan bij jou?
Als de avond valt,
En ’t is mij te donker,
Mag ik dan bij jou?
Als de lente komt,
En als ik dan verliefd ben

Mag i kdan bij jou?
Als de liefde komt,
En ik weet het zeker,
Mag ik dan bij jou?

Mag ik dan bij jou schuilen,
Als het nergens anders kan?
En als ik moet huilen,
Droog jij m’n tranen dan?
Want als ik bij jou mag,
Mag jij altijd bij mij.
Kom wanneer je wilt,
Ik hou een kamer voor je vrij

Mag ik dan bij jou schuilen,
Als het nergens anders kan?
En als ik moet huilen
Droog jij m’n tranen dan?
Want als ik bij jou mag,
Mag jij altijd bij mij
Kom wanneer je wilt,
‘k hou een kamer voor je vrij.

Als het einde komt,
En als ik dan bang ben,
Mag ik dan bij jou?
Als het einde komt,
En als ik dan alleen ben,
Mag ik dan bij jou?



Margherita  (Marco Borsato) 

In de verte spreekt een stem
Die ik herken van onze ruzies
Over kleine misverstanden
Over grote desillusies
En ik hoor de kille klanken
Van jouw ingehouden woede
Maar wat kan ik meer dan 
janken
Als ik dit niet kon vermoeden

In een waas hoor ik je zeggen
Dat je alles op wilt geven
Dat je alles met je meeneemt
Wat me lief is in dit leven
En ik luister hoe jouw woorden
Langzaam opgaan in de zinnen
Die me treffen als een bliksem
Met vernietigende kracht 

Deze kilte maakt me gek
En dit gevoel is angstaanjagend
Maar je woorden malen verder
En m`n ogen kijken vragend
Waarom zei je mij niet eerder
Dat je zo van me vervreemd was
Waarom sprak je over liefde
Als je nooit van mij gehouden 
hebt

Ik verlies het van de wanhoop
En ik voel m`n tranen branden
En ik zou niets liever willen
Dan m`n hoofd weer in jouw 
handen
Maar wat tot een uur geleden
Nog zo veilig heeft geleken
Is `n hele grote leugen
En `n kaartenhuis gebleken 

Het is net of iemand anders
In jouw lichaam is gekropen
En ik heb niet eens gemerkt
Dat ie naar binnen is geslopen
Om jouw liefde uit te wissen
En m`n wereld te vernielen
Wil er niemand me vertellen
Dat ik alles heb gedroomd



Flink Zijn   (Robert Long) 

Tien uur, zondagmorgen
En ik kijk naar je gezicht
Nu nog lig je naast me
En je ogen zijn nog dicht
Na vandaag zul jij niet meer bij 
me zijn
Er is iemand waar je meer om 
geeft ‘t Kan gebeuren

refr.:
Flink zijn, even flink zijn
En hoewel ‘t lang kan duren 
zal ik wachten tot ik niet meer 
denk aan jou
‘k Zal wachten tot ik vrij zal zijn 
en net zover als jij zal zijn
Dus wachten tot ik niet meer 
van je hou

Twee uur, zondagmiddag
Al je spullen staan al klaar
Koffers en wat dozen
Ik kijk er af en toe eens naar
‘k Voel me kloterig maar ik zeg 
‘t niet
‘k Hou me goed, je ziet dus
Dat ik ‘t begin te leren

refr.

Zes uur, zondagavond
“Nou, tot ziens” zeg jij, “ik ga”
Afscheid aan de voordeur
Jij rijdt weg, ik staar je na
Waarom schreeuw ik niet
Zijn m’n ogen droog
‘t Is misschien net iets te vaak 
gebeurd
Om nog te huilen

refr.

Tien uur, ‘t is al donker
‘k Moet de deur uit want ik stik
Jas aan, ‘k ga de stad in
Waar er meer zijn zoals ik
‘k Zal niet eenzaam zijn
Nee, vannacht nog niet
En probeer niet jouw lijf te zien
Jouw geur te ruiken

Flink zijn, even flink zijn
En hoewel die kans gering is 
hoop ik dat ik vurig niet ver-
lang naar jou
Proberen om weer vrij te zijn 
en net zover als jij te zijn
Dus wachten tot ik weer van 
iemand hou



Ik Hou van Jou  (Gordon) 

Ik hou van jou
Alleen van jou
Ik kan niet leven
In een wereld zonder jou!
Waar ik ook ben
Ik hoor je stem
Ik kan je zomaar niet vergeten

ik neem je in mijn armen
Laat mij je hart verwarmen
Ik wil je alles geven
Ik hou zo veel van jou

Jij hoort bij mij
Alleen bij mij
Dat zijn die woorden
Die je eens tegen me zei
Ik ben zo alleen
Waar moet ik heen
Waar is die tijd van toen geble-
ven

Neem mij weer in je armen
Laat mij je hart verwarmen
Ik wil je alles geven
Ik hou zo veel van jou

Ik hou van jou
Alleen van jou
Ik kan niet leven in een wereld 
zonder jou!
Ik hou van jou



Wereld Zonder Jou  (Oosterhuis,  Borsato) 

Brace:
Ik heb een masker opgezet
En als mijn vrienden erom 
vragen
Zeg ik dat het heerlijk is, alleen
Je foto’s zijn al van de wand
Alsof ik zo vergeten kan
Dat ik je mis
Hoe koud het is
Hoe leeg zo zonder jou
Hier om me heen 

Ik kan je niet laten gaan
Al zeg ik dat het beter is
Alleen en zonder jou
Ik kan het gewoon niet aan
Ik mis je armen om me heen
Nee ik leef niet in een wereld 
zonder jou 

Emma:
Ik heb bijna alles geprobeerd
Alles om je te vergeten
Ik lieg als ze me vragen hoe het 
gaat
Ik lees wat boeken kijk TV
Maar daar verandert ook niets 
mee

Ik voel nog steeds
Verlang nog steeds
Ik denk nog steeds
En steeds alleen aan jou 

Samen:
Ik kan je niet laten gaan
Al zeg ik dat het beter is
Alleen en zonder jou
Ik kan het gewoon niet aan
Ik mis je armen om me heen
Nee ik leef niet in een wereld 
zonder jou 

De tijd staat stil
De tijd die alle wonden heelt
Ze loopt niet zonder jou
Ik kan je niet laten gaan
Al schreeuw ik dat het beter is
Alleen en zonder jou
Ik kan het gewoon niet aan
Ik mis je armen om me heen
En alles aan je waar ik zo van 
hou
waar ik zo van hou
Nee ik leef niet in een wereld
Zonder jou
Zonder jou
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Organisatie

4C Consultancy

Gino van Zolingen

gino@foursee.nl

+31 6 22 99 913 3

www.foursee.nl

Toro Vormgeving

Hans-Peter Helder

hph@torovormgeving.nl

+31 6 42 99 46 32

0314 - 64 38 77

www.torovormgeving.nl

Het Oude IJsselconcert is mogelijk gemaakt door:

• Gemeente Doetinchem
• 4C Consultancy
• Blend Reatillab
• Buha
• Eric Sloot pianoservice
• Gruitpoort
• J.J. Sol Scheepstimmerman
• Gringo’s
• Lunchroom Met Liefde
• Michiel Velthausz 
• MJ Design
• Muziekschool Oost-Gelderland
• Sound Solution
• Toro Vormgeving
En niet te vergeten de alle vrijwilligers!



• vormgeving (huisstijl, magazine, e.d.) • adembenemende 
campagnes • concept en productie, programmatie van 

vernieuwende (culturele en zakelijke) evenementen • guerrilla 
marketing • verhuur projectoren, decoratiemateriaal en 
diverse (interactieve) lichtobjecten... en nog veel meer!

torovormgevingenevenementen            torovormgeving 
www.torovormgeving.nl

Tel. 0314 - 64 38 77      06 - 42 99 46 32 

4C is gespecialiseerd in de entertainmentsector. Wij doen graag 
leuke dingen met leuke mensen voor leuke klanten. Van B2B- tot 
horeca- tot publieksevenementen: wij maken er unieke beleving 
van. Wij beschikken over een breed netwerk en brede kennis in 
de muziekindustrie. Daarnaast adviseren wij creatieve geesten 

op juridisch, strategisch en fondsenwervend vlak. 
Consult. Create. Connect. Communicate. 

www.foursee.nl          +31 6 22 999 133           info@foursee.nl




