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JANNES: Koning van de 
piraten
 
Jannes is niet meer weg te 
denken uit het Nederlandsta-
lige circuit en al jaren één van 
de grootste volkszangers wie 
ons land kent. Al jaren genie-
ten zijn ontelbare fans van zijn 
Nederlandstalige hits en is hij 
na al die jaren nog steeds een 
veel geboekte artiest.

JANNES - KONING VAN DE 
PIRATENHITS
Het is maar moeilijk voor te 
stellen dat Jannes ‘pas’ 17 jaar 
in het vak zit. Als we Jannes 
moeten geloven is het einde 
nog lang niet in zicht. Zelf is hij erg nuchter gebleven ondanks zijn grote successen. “Ik wil 
gewoon mijn fans steeds weer van nieuwe liedjes laten genieten” aldus Jannes zelf.

FANS - HET ALLERBELANGRIJKSTE VOOR JANNES
Het allerbelangrijkste voor Jannes blijven zijn fans, zo laat hij altijd zijn nieuwe werk horen 
aan een aantal fans horen, op deze manier blijft Jannes benaderbaar en hij hoort graag de 
mening van zijn fans. Jannes zal ook altijd muziek blijven maken voor zijn fans, “de een is 
bakker, de ander werkt op kantoor en ik zing” zoals Jannes zelf zegt.

JOHN DE BEVER: Jij krijgt 
die lach niet van mijn 
gezicht
 
 
John de Bever is in 1980 ontdekt door Pierre Kartner. De toenmalige single van John 
‘Als ik later eens trouw’ is een regelrechte hit geworden. Meer dan 100.000 exemplaren 
zijn er destijds verkocht en John’s naam was daardoor gevestigd!

Naast een carriére als profvoetballer waarbij hij in 
1997 zelfs is uitgeroepen tot Beste Zaalvoetballer 
Van De Wereld heeft hij al vele hits op zijn naam 
staan.

Het nummer Jij Krijgt Die Lach Niet Van Mijn Gezicht, 
waarvan de videoclip al ruim 750.000 keer is beke-
ken, is zelfs genomineerd voor een Buma NL award in 
de categorie Beste Single.

Uniek aan de sound van John de Bever is zijn geheel eigen stemgeluid. De levensliederen, 
winnaarsmentaliteit, zijn uitstraling én het feest dat bij elk optreden weer ontstaat, maakt 
het plaatje compleet.

ANCORA: de wind vol in 
de zeilen
 
Bestaat de mogelijkheid om een bijna 
vergeten muziektraditie in een nieuw 
jasje te stoppen, en opnieuw laten kennis 
maken met het publiek? Ancora bewijst 
dat het kan. Wanneer de groep begint te 
spelen waant men zich onmiddelijk op de 
zee, de hoek waar we Ancora vinden met 
gezongen Shantyliederen. Alle liedjes 
zijn in een nieuw jasje gestoken wat 
perfect bij deze tijd past. Ancora is het 
Griekse woord voor; anker. 

ANCORA
Ancora brengt het debuutalbum "vrij Als De Wind" uit, een fijne mix van Shanty, Irish Folk 
en Pop. Daarop staan samenwerkingen met onder andere: Kathy Kelly (Kelly Family),John 
Sheahan (The Dubliners) en Jan Keizer. Laatstgenoemde schrijf samen met zijn zoon, Louis 
Keizer, het overgrote deel van de songteksten.

De wind vol in de zeilen
Patrick Jongschaap, Patrick van Bree en Harm Wolters , de mannen van Ancora, zijn niet 
onbekend in de muziekwereld. Nu, een aantal jaren later zingt het drietal op podias door 
heel Nederland. Met de wind vol in de zeilen laten ze menig muziek hart sneller kloppen. 
Het anker is los en nu volle kracht vooruit!
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Boney M op 80's en 90's feest
Boney M was de meest succesvolle disco act met wereldwijd een verkoop van meer dan 
150 miljoen platen met vele hits zoals: Rivers of Babylon, Daddy Cool, Ma Baker, Sunny, 
Rasputin, Brown Girl in the Ring, No Woman, no cry, Hooray! Hooray! It’s a Holiday, 
Gotta go home, Painter Man en Belfast.

Frontman BOBBY FARRELL overleed op tragische wijze op 29 december 2010 in z’n ho-
telkamer na de show die hij die avond had gedaan in St.Petersburg in Rusland. Bobby te 
vervangen is een bijna onmogelijke opgave maar de ultieme nieuwe frontman die zich nu 
aandient is de top performer ORLANDO LOUIS, geboren in Parijs met zijn “roots” in Zuid-
Amerika te weten Brazilie en Martinique. Bobby kwam uit dezelfde Caribische regio nl. 
Aruba. ORLANDO is een super zanger, danser en entertainer die overal grote indruk maakt!

Deze Boney M formatie wordt verder vervolmaakt met 3 spectaculaire zangeressen waar-
van 2 echte Bobby’s Ladies zijn : ANTHEA FERRELL geboren in Engeland met haar “roots” 
in Jamaica en Guyana, alswel MAUREEN LAURENS afkomstig uit Curacao. Beide dames 
werkten het langst met Bobby in de historie van zijn herstart vanaf 1989, dus zij zijn de 
“real” Bobby’s Ladies te noemen. De derde dame is de Amerikaanse topartieste BECKY 
BELL die deze Boney M mede tot een super entertainment en party act maakt !

BONEY M is klaar voor het echte Boney M gevoel middels een super optreden tot uitbar-
sting te brengen op elk evenement waar een “happy” en swingende “groove” gewenst is, 
iets wat het enorme hit repertoire van Boney M kan realiseren op geweldige wijze uitge-
voerd door deze 4 super artiesten !

De internationale 70ties disco scene is ontwaakt tot nieuwe spectaculaire “revivals” door 
deze 3 ervaren zangeressen in prachtige originele Boney M outfits samen met de su-
blieme en inspirerende showman Orlando !! Deze show van BONEY M will always “rock da 
house”all over the world!

Deze Boney M formatie wordt aanbevolen door John Seine de manager en boekingsagent 
van Bobby Farrell’s Boney M Show van 1989 tot Bobby’s dood in december 2010.

Ga voor gratis E-tickets naar
www.naaronstwedde.nl
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De Grote Voute Q Music Party
 
Vrijdag 15 november 2019 GRATIS naar De Grote Q Music Party in Onstwedde..bestel jullie gratis e-tickets via www.
naaronstwedde.nl. Q Music Foute Party staat voor 4 uur dansen, feesten en (her)beleven van de allergrootste Foute 
hits

Dansen, feesten en (her)beleven van de allergrootste Foute hits die eigenlijk best goed zijn! Y-M-C-A! No no no no no! 
Una paloma blanca, Sex on the beach, We are the children of the night… Qmusic Foute Party is een complete show en al 
jaren de populairste garantie voor Feest! 4 uur lang de aller Foutste muziek uit het populaire Foute Uur door de beste 
DJ’s. Het adembenemende decor overstijgt ieders verwachting en maakt de beleving ongekend. Duizenden events zijn 
in een bruisende party getransformeerd door de meest innovatieve en populairste show van Nederland.
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BOUKE: Nadere 
introductie overbodig
 
Bouke Scholten, 
onder het grote pu-
bliek beter bekend 
als Bouke, is vanaf 
jongs af aan al gek 
op muziek. Niet 
vreemd aangezien 
hij is opgegroeid in 
een muzikale fami-
lie. Op jonge leeftijd 
zong Bouke liedjes 
met zijn vader die 
hem begeleide op de accordeon en daar werd al snel duidelijk dat hij beschikt over een 
prachtige stem. Al snel ontdekte het grote publiek dit uitzonderlijke talent en volgde in 
2006 zijn eerste single ‘Kom Maar, Kom Maar’. Niet veel later volgde zijn album ‘Alles 
Wat Ik Doe’.

Zijn eerste optreden op een podium was in de kantine van zijn eigen sportclub. Doordat 
Bouke altijd en overal zingt was ook daar zijn stem niet onopgemerkt gebleven. Dit was 
het begin van vele optredens in feesttenten, cafés en andere gelegenheden waar Bouke 
zowel Engels als Nederlandstalige hits ten gehore bracht. Niet veel later tekent hij bij CNR 
Entertainment en haalde hij met zijn eerste single ‘Merry Christmes to Everyone’ een hoge 
notering in de Mega Top 100.

Inmiddels kennen vele Bouke van zijn deelname aan ‘This is me’ van RTL en ‘The Winner 
Takes It All’ van SBS. In beide shows werd hij bekroond tot winnaar. Na dit succes trok 
Bouke met zijn eigen band en eigen orkest de theaters in. Keer op keer overweldigde 
Bouke het publiek tijdens de theatershows door heel Nederland. Daarnaast was Bouke te 
bewonderen op verschillende festivals in België en Nederland: Kaaipop, Cult en Tumult 
en Retropop. Ook was hij meerdere malen te gast in een uitverkocht Ahoy als mister Las 
Vegas.

Ook in het buitenland hielden ze dit talent in de gaten en dat resulteerde in zowel 2012 
als 2017 tot op een optreden in Memphis (USA) waar hij mocht optreden op het landgoed 
Graceland, het huis waar ‘The King of Rock-‘n-Roll’ 20 jaar gewoond heeft, voor Elvis fans 
van over de hele wereld. 1 Van de grootste zangers die Nederland heeft komt speciaal 
voor u naar Onstwedde.

Lois Lane op 80/90’s 
feest in Onstwedde

Lois Lane komt LUV vervangen in Onstwedde tijdens het 80/90’s feest. Jose Hoebee van 
LUV is ziek en is langdurig uit de roulatie en LUV treed zeker enige maanden niet op.
Door de goeie contacten met Lois Lane kon de organisatie snel schakelen en Lois Lane, 
met de zusjes Monique en Suzanne Klemann, wilden graag naar Onstwedde komen
Loïs Lane werd in 1984 door Monique, haar toenmalige vriend Tijn Touber en door Evert 
Abbing opgericht. 

De band is genoemd naar de stripfiguur Lois Lane, de vriendin van Superman. De oor-
spronkelijke achtergrondzangeres Angela verliet in 1985 de band en werd vervangen 
door Moniques oudere zus Suzanne. In 1987 werd de band finalist in de Grote Prijs van 
Nederland en werd hen een platencontract aangeboden bij WEA. De debuutsingle Break it 
up verscheen eind lente 1987 en kreeg een hoop aandacht van de Nederlandse media. De 
single bleef echter steken in de tipparade.
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RENÉ BECKER: Enorme 
gunfactor heeft hem ver 
gebracht
Het leven van de energieke René 
Becker bestaat sinds 2004 uit optre-
den en met veel enthousiasme werken 
aan zijn carrière als artiest. Vele van 
zijn opzwepende nummers waaron-
der ‘Jij bent een wonder’, ‘Eén en al 
Gezelligheid’ en natuurlijk ‘Als een 
Komeet’ zijn hits in Nederland. De 
regionale- en social media en radio-
zenders hebben René Becker inmid-
dels in de armen gesloten. Het heeft 
hem gebracht van bruiloft tot kroeg, 
van megapiratenfeest tot stadion. Zijn 
fans zijn het eensgezind: ‘René Becker 
verdient het gewoon om genoemd te 
worden bij de beste artiesten’.

Jaarlijks nodigen we Rene Becker uit op 
Het Noordelijk Muziekfeest vanwege zijn professionele houding en zijn kwaliteiten om de 
feesttent te laten deinen op zijn muziek. Hiernaast prijst de organisatie zijn sociale hart. 
Rene zet zich in voor kinderen met overgewicht. Menig hardloopwedstrijd grijpt hij aan om 
dit toenemende maatschappelijk probleem in de publiciteit te krijgen.

Het repertoire van René Becker bestaat voornamelijk uit eigen Nederlandstalige liedjes, 
waarmee hij de MuziekArena op de kop gaat krijgen.

Bert Drenthe: 
Geboren entertainer
op Het Noordelijk
Muziekfeest
 
Bert Drenthe is een allrounder, een klasse-
zanger, geboren entertainer, zingt solo net 
zo gemakkelijk als met meerdere zangers te-
gelijk en is overal inzetbaar. Zingt op straat, 
zingt in de kroeg, zingt in de feesttenten, het 
maakt bij deze man niet uit, zelfs cabaret is 
deze man niet vreemd. Maak hem ‘s nachts 
wakker en hij zingt voor je...
 
Maar op het Noordelijk Muziekfeest zingt hij 
solo. Een echte aanrader om deze man eens 
te horen zingen. Live in de MuziekArena: Bert 
Drenthe.

Henk Harders: Zanger 
van het levenslied op 
Het Noordelijk Muziekfeest

 
Al enige jaren timmert Henk Harders 
aan de weg als zanger. En dat is hem 
enorm goed afgegaan. Gegroeid 
als zanger maar altijd de rust zelve. 
Tegenwoordig kom je hem ook tegen 
als DJ maar het zingen krijg je bij hem 
er natuurlijk niet uit.
 
Zijn mooie stemgeluid geeft gevoels-
matig vaak even een rustmomentje 
op Het Noordelijk Muziekfeest met 
zijn hits als Mary Jane, Bailar Bailar, Ik 
hou van het leven en Zie hoe mooi het 
leven is. Kom ook genieten van zijn 
markante stemgeluid in de overdekte 
en verwarmde MuziekArena in Onst-
wedde.
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Formidabele William 
Janz zingt Julio Iglesias
Soms staan er in Nederland ineens sterren op. William Jansen uit 
Rijswijk is ook zo’n ster. Jarenlang bezig met optreden in Nederland 
en Spanje, en nog nooit is er serieus aan en met hem gewerkt. Produ-
cer Riny Schreijenberg zag een optreden, en kreeg direct kippenvel. 
En als Riny kippenvel krijgt (wat niet vaak voorkomt), dan... gaat er 
wat gebeuren!

Inmiddels is zijn nieuwe single ”Mijn Allerliefste” uit ! Op de melodie van Un Canto a Ga-
licia van zijn grote voorbeeld Julio Iglesias zingt William zijn derde single de hitlijsten in. 
Vanaf nu overal te downloaden. Verder nam William deel aan het Spaanse programma ‘Got 
Talent España 2019’. Hij zong zich onlangs naar de halve finale met het nummer ‘Quijote’ 
van Julio Iglesias. Ook Spanje ontdekt nu William Janz!

Wia Buze: Koningin van 
het Groningse lied
Wia Buze is in 30 jaar uitgegroeid tot 1 van Nederlands beste zangeressen. In 1985 be-
gon ze met haar deelname aan tal van talentenjachten waarvan zij er in Nederland meer 
dan 200 won.

In 1989 studeert Wia Buze af aan de Academie voor 
Lichte Muziek (AVLM) te Hilversum. Ze kreeg als eerste 
in Nederland dit diploma overhandigd.

In oktober 2015 werd ze tijdens haar jubileumconcert 
in Delfzijl, waarmee ze haar 30-jarig jubileum vierde, 
benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. 
Naast haar zangcarriëre zet ze zich in voor goede doelen 
en stimuleert zij het Gronings onder de jongeren. Onder 
andere hiervoor werd zij Koninklijk onderscheiden.

Eigenlijk is nadere introductie overbodig. We kennen haar allemaal. Al die jaren heeft ze 
gezongen in het Nederlands en het Engels maar ook bleef ze de Groninger liedjes trouw.
We kennen ze allemaal zoals bijvoorbeeld ‘Ik kom van ziel’ etc etc. Op Het Noordelijk Mu-
ziekfeest in Onstwedde zingt Wia Buze al haar bekende hits in de MuziekArena.

Caro zingt alle hits van
HELENE FISCHER
CARO – dé heetste Helene Fischer Double!. De enige 
Helene Fischer Double welke ook aan de Playa de Palma 
op Mallorca te vinden is.

Sinds 2014 treed CARO zo goed als wekelijks op in de lo-
caties ‘Bierkönig & Oberbayern’. Afgelopen winter toerde 
ze wekenlang door Oostenrijk, Zwitserland en Duitsland. 
En vanaf nu ook te zien en te horen in Nederland.

CARO is één van de meest geboekte live zingende Hele-
ne Fischer Double. Net zoals Helene Fischer zelf is CARO 
een geschoolde zangeres met afgeronde muziekstudie. 
Niet alleen de zang, maar ook haar Power-Show met de beste Helene Fischer hits en haar 
fantastische uitstraling zijn de basis voor succes bij al haar optredens.
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Adverteren in
RegioMagazine?

Bel John ten Hoff:

06 - 30 72 46 09

of Louw Roukema:

0599 - 65 08 93
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Cor Wolters is terug!
 
Enige jaren geleden hadden wij Cor Wolters geboekt voor 
een optreden op Het Noordelijk Muziekfeest maar het 
noodlot voor een zanger sloeg toe. Cor kreeg dusdanige 
stemproblemen dat hij zijn zangcarriëre vaarwel moest 
zeggen. Maar we zijn nu een paar jaar verder en de stem-
problemen zijn gelukkig achter de rug voor Cor Wolters. 
Natuurlijk geven wij hem daarom nu een plaatsje op het 
podium om zijn niet geringe zangkwaliteiten te laten 
horen.
 
Cor groeide op met muziek want zijn vader Harm speelde 
mondharmonica en accordeon. Bij Pa en Ma thuis hoorde 
hij voornamelijk Nederlandstalige volksmuziek en hier 
werd dus de basis gelegd voor zijn huidige muziekstijl. Zijn 
single ‘Wanneer Wanneer’ stond enkele weken op nummer 
1 in de regionale hitlijst, en met de nieuwe single ‘Laat Haar 
Weten’ wil Cor het groter aanpakken. Daarom dook hij de 
Boom Music Studio in van Frank Verkooyen, die een prach-
tige productie afleverde. ‘Laat Haar Weten’ is een subliem 
levenslied, waarmee Cor Wolters vele harten zal raken. Een 
bijpassende videoclip draait op de bekende clipkanalen.

Chris de Roo: 
Rene Froger van 
het Noorden
Chris de Roo is een 
echte aanrader voor 
elk evenement en 
feest waar kwaliteit en 
gezelligheid het motto 
is. Deze sympathieke 
ALL- Round zanger 
maakt van elke gele-
genheid een feest. Niet 
voor niets was deze uit 
Drenthe afkomstige 
topper de opvolger van 
Rene Froger in Cafe 
Bolle Jan in Amsterdam 
waar hij elke week op 
het beroemdste feestpodiumpje van Nederland stond.

Chris voelt zich op het podium als een vis in het water. Zijn 
muziekkeuze en het contact met het publiek maken zijn op-
tredens telkens tot een ware belevenis. Tevens werd Chris 
gevraagd om opnieuw met talloze andere artiesten op te 
treden op het museumplein in Amsterdam voor maar liefst 
50.000 dolenthousiaste mensen. Chris de Roo word geliefd 
bij het grote publiek. Zijn fantastische single “Grote Vriend” 
& Als ik er morgen niet meer ben van 2002 en 2003 heeft 
Chris behoorlijke bekendheid bezorgd zelfs een paar keer 
in de top 100 mogen staan dankzij EMI en RW Entertain-
ment. destijds.,maar bij zijn optredens komen ook de meest 
uiteenlopende covers voorbij.

Evert Baptist wil 
niet playbacken 
in Onstwedde
 
Evert Baptist, de nachtegaal van het Noorden, komt op 
zaterdag 9 november op zijn zundapp naar Onstwedde. 
Het is bijna een thuiswedstrijd voor de legendarische en 
beroemdste inwoner van Vriescheloo.
 
Hij heeft er veel zin want zijn voorbereiding op Het Noor-
delijk Muziekfeest lijkt perfect. Zo heeft hij extra zangles 
genomen, want hij wil niet playbacken en heeft zijn zund-
app een extra onderhoudsbeurt gehad omdat hij niet met 
zijn zundapp langs de weg wil komen te staan door tech-
nische problemen. Evert Baptist komt naar Onstwedde om 
zijn grootste hits te zingen van de afgelopen jaren. Hij zingt 
dit deze avond in Full Stereo en extra RDS. U kunt rekenen 
op het gehaktballenlied, Colarado, Hoe de vuk is Gretha, 
Rekening van het Cafe etc etc. Reken maar dat het dak er af 
gaat als Evert het podium tot zich neemt.
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Lucas & Gea zingen hun 
grootste hits op Het 
Noordelijk Muziekfeest
Al bijna 20 jaar één van de bekendste hollands-
talige duo's van Nederland, met menige hits op 
naam en diverse top 100 noteringen. Bekend 
van o.a. Steeds weer huil je, De Waarheid, Ik zal 
dansen op je bruiloft, Ik gaf jou alles, Neem de 
tijd voor het leven, Ik geloof in alles wat ik doe, 
Dromer etc etc

Door jarenlange ervaring en met de gezelligheid 
die de muziek van Lucas en Gea uitstraalt brengen 
ze op ieder muziekfeest sfeer en gezelligheid met zich mee. Voor de 14e keer zijn ze erbij 
op Het Noordelijk Muziekfeest en daar zijn we, als organisatie, trots op.

Burdy met twee volle 
touringcars naar 
Onstwedde

Net als voor Lucas & Gea, geldt ook voor 
Burdy dat hij alle 14 editie’s erbij is ge-
weest van Het Noordelijk Muziekfeest.
 
Met zijn aanstekelijke optimisme, zijn 
vrolijkheid en zijn professionele voorbe-
reiding op zijn optredens is hij voor  
Het Noordelijk Muziekfeest een artiest 
die wij er graag bij hebben in de  
MuziekArena.
 
Het feestbeest uut Grunn zingt natuurlijk 
zijn grootste hits tijdens het Noordelijk 
Muziekfeest waardoor het feest alleen 
maar nog groter gaat worden. Hij komt 
niet alleen naar Onstwedde want twee 

volle touringcars volgen hem naar en in Onstwedde.

Ode aan Guus Meeuwis
Wie Guus Meeuwis zegt, denkt gelijk aan de vele hits die hij heeft gescoord. Van 'Het 
is een Nacht, Per Spoor (Kedeng Kendeng) 't Dondert en 't Bliksemt, Brabant, Proosten, 
Geef mij je Angst, Zo ver weg tot Tranen Gelachen e.v.a. Meeuwis is sinds zijn stormach-
tige debuut in '95' niet meer weg te denken uit de Vaderlandse popgeschiedenis. 

Deze Guus Meeuwis tribute zanger zingt al zijn klassiekers live. En maakt er ook nog eens 
een geweldig feest van.

Gratis naar Mooi Wark in 
Onstwedde
 
Zaterdag 16 novem-
ber kan iedereen 
gratis naar Mooi 
Wark in Onstwedde. 
De vorige 5 concer-
ten in Onstwedde 
waren legendarisch. 
Ook dit jaar zal de 
MuziekArena afgela-
den vol zijn tijdens 
dit Boerenrock Mu-
ziekfeest. De deuren 
gaan om 19.00 uur 
open en barst het 
feest los. Iedereen 
is welkom en ook 
dit jaar is het weer 
gratis te bezoeken 
maar je dient wel even je gratis e-tickets te bestellen via www.naaronstwedde.nl

Op dit moment zijn er nog ongeveer 250 tickets beschikbaar dus wees er snel bij want het 
wordt gegarandeerd een volle MuziekArena.
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