met Geert Keijsers, Geert Roelofs
en Rogier van Wegberg.

Bij Christoffel 15.15, 16.15, 17.45 u

Brokeze Bruist wordt gesteund door:
Dorpsraad
Broekhuizen - Broekhuizenvorst

de gezamelijke horeca Broekhuizen

Trane met tuite

Duo
Caldo
still looking 4a name

Mosa Brass

Kladderadatsch

Trio Raak

Con Brio 'deDuo
NAiADES
tafel van zeven pierke hulshof

'de tafel van zeven

Trio Raak
Kladderadatsch

Mosa Brass

Duo
Caldo
still looking 4a name
Trane met tuite
Con Brio Duo NAiADES

Tentoonstelling

Tentoonstelling

Nienke Wijnhoven
Nienke Wijnhoven

zondag
va. 13u

BluesVocation
Kinderworkshops dans en collage-kunst

vorster connection

Brokeze
Bruist

Mede mogelijk gemaakt door:
de gezamenlijke horeca Broekhuizen, Stichting Het Brouwershuis, Gemeente Horst aan de Maas , Provincie Limburg, van Leendert Transport en LambWeston

G r at i s

zaterdag
va. 20u

Brokeze
Bruist

G r at i s

Hoëg 18.00, 19.15 u

duo
caldo

BrokezeBruist

Brokeze
Bruist

Lekker meezingen, walsen en
genieten van zielekietelende
gitaarsolo’s. Vlotte interactie met
het publiek door met hen te spelen
en te betrekken bij het optreden.

Dit veelzijdig
kamermuziekduo
speelt voorname
lijk licht-klassiek
repertoire dat
onder anderen
bestaat uit 
Spaanse, Franse
en Portugese
volksliederen.

CultureelfestivaL
broekhuizen

Zaterdag 8 en zondag 9 september
in de kern van Broekhuizen.

8 9 september 2018

trane met tuite

Laat je verrassen door de tentoonstelling ‘De tafel
van zeven’ of doe mee aan een van de workshops.

Blues Vocation aan de vooravond van 50 jarig jubileum
op 2e Kerstdag in Royal Irene

Mede mogelijk gemaakt door:
de gezamenlijke horeca Broekhuizen, Stichting Het Brouwershuis, Gemeente Horst aan de Maas , Provincie Limburg, van Leendert Transport en LambWeston

Gratis toegang

zaterdag
va. 20u

Vaak feestelijk en opzwepend, soms melancholiek, altijd uit het hart.
15 muzikanten met spetterende blazers en meeslepende slagwerkers!

Brokeze
Bruist

2018
BluesVocation

zondag
va. 13u

Originele muziek voor koperkwintet en interessante
bewerkingen zoals interpretaties van de West Side
Story, de mooiste filmmuziek en ander spetterend
koperwerk.
Het Maashotel 15.00, 17.20 u

13.45 u
15.15 u
16.30 u

BrokezeBruist

Kinderworkshops dans en collage-kunst

Mosa brass

Veerpont/bij Christoffel
Hoëg
Eetcafé Maaszicht

Ontdek de meest uiteen lopende muziekstijlen,
ongedwongen op een van de terrassen, de tuin van
het Brouwershuis of in het pittoreske parochie
kerkje.

CultureelfestivaL
broekhuizen

pierke hulshof

Eetcafé Maaszicht 14.30, 17.00 u

Verspreid over 2 dagen, op 7 verschillende podia,
11 top optredens, 1 expositie en 3 workshops en dat
helemaal gratis.

8 9 september 2018

'de tafel van zeven

RAAK DE SFEER,
IEDERE NOOT,
NIET TE MISSEN,
HET IS ALTIJD RAAK

Cultureel festival Brokeze Bruist tovert Broekhuizen om tot een groot podium voor muziek,
kunst en cultuur voor iedereen.

Prikkelende
muziek, kunst
en cultuur

Herm Klaassens, Ben Bruil, Peter Janssen, Mathieu Knippenberg en Martijn Alsters (foto: Janneke Michels)

voor iedereen!

Anytime Fitness Venlo-Blerick
Antoniuslaan 272 A
077-2030324
www.anytimefitness.nl

BrokezeBruist

Welke uitvoerende artiesten kunnen
zich beroepen op een carrière die 50
jaar terug gaat in de tijd. Het vijftal Peter
Janssen, Mathieu Knippenberg, Martijn
Alsters, Herm Klaassens en Ben Bruil,
samen Blues Vocation vormend, heeft in
2018 die status.
Blerick was hun thuis dan wel hun muzikale thuisbasis. Tivoli, Ons Huis, de Clan
in het Hubertushuis waren podia waar het
allemaal ooit voor het ‘echi’ begon.
In de bezetting Herm Klaassens op slagwerk, Ben Bruil op lead gitaar, Mathieu
Knippenberg op bas, Martijn Alsters op
dwarsfluit, gitaar en hammondorgel en
Peter Janssen op zang en mondharp
zijn ze meer dan ooit ‘alive’ en hongerig naar een fraai podium. De band liet
zich inspireren door hun helden van de
zestiger jaren: m.n. John Mayall and the
Bluesbreakers, Peter Green’s Fleetwood
Mac, Paul Butterfield Bluesband en Electric Flag. De jonge oudere van nu zag ze
in de startjaren beslist op een van de vele
podia in de regio spelen.
Een artikel over de band in het Dagblad
voor Noord-Limburg, 13 juni 1969, opent
met: “In Venlo bestaat een vijfmansgroep, die onder de naam Blues Vocation
(“blues roeping”), tegen de soulverdrukking in, de goede en echte blues nog
steeds op de voorgrond wil houden.”
Blues Vocation heeft meerdere en ook
langere pauzes genomen. Tijden waarin
geen enkel optreden voor groot publiek
geboekt werd. M.n. de start van de professionele carrière van Martijn Alsters, hij
ging toeren met Joost Nuissl, was een
van de redenen daarvoor.
Het vijftal bleef echter elkaars gezelschap
opzoeken en hield hun muziek levend. Al
weer een hele tijd wordt er frequent en
in volledige bezetting gerepeteerd. Met
instrument(en) en lunch-box onder de
arm treden ze aan bij Peter Janssen in
de kelder. Een repetitiedag loopt dan van

11.00 tot 16.00 uur. Je merkt dat ze in jaren niet meer zo heel erg piep zijn. Muzikaal is het echter helemaal top. Wie hun
laatste optreden in Grenswerk heeft meegemaakt kan dat beslist beamen. Denk
aan een te gekke uitvoering van ‘little red
rooster’ met dwarsfluit partij. Een waarlijk
kippenvel moment.
De ambitie van Blues Vocation is het om
het jubileumjaar 2018 glans te geven met
een fraai optreden op een van de grote
festivals in de regio.
Als opmaat daartoe verzorgt Blues Vocation op 2e kerstdag, 26 december, een
optreden in Royal Irene, Steegstraat Blerick. In het voorprogramma staat de Nolles Bluesband.
Zaal open: 16.00 uur
Nolles Bluesband: 17.00 uur
Blues Vocation: 18.30 uur
Toegang: € 5.

vorster connection

Trio Raak

89
Brokeze
bruist
Festival voor jong en oud
sep
tem Brokeze
ber
Bruist
vorster connection

zaterdag
va. 20u

BluesVocation

Gestart in de jaren zeventig als strijd- en straatorkest in Nijmegen,
heeft Kladderadatsch zich ontwikkeld tot een feelgood fanfare.

muz
iek.

Nienke Wijnhoven

brengt intieme kamermuziek. Het repetoire
voor deze ongewone 
combinatie van harp en klarinet is werkelijk
prachtig!
St. Nicolaaskerk 14.00 u

zondag
va. 13u

Trio Raak

duo naiades

Kladderadatsch

kladderadatsch

Mosa Brass

Tuin Brouwershuis 13.30, 14.45 en 16.00 u

Duo
Caldo
still looking 4a name

Kerkplein 16.00 u

Trane met tuite

Melodische gitaarpartijen en een C.S.N- en Eagles-
achtige harmonische samenzang. De band schrijft
zelf haar muziek, maar bewerkt ook een bestaande
nummers, w.o. James Taylor.

Kinderworkshops dans en collage-kunst

Con Brio Duo NAiADES

Intieme akoestische sessie met een
uniek en herkenbaar geluid door
het subtiele samenspel tussen zang,
piano, slagwerk en basgitaar/gitaar.

Mede mogelijk gemaakt door:
de gezamenlijke horeca Broekhuizen, Stichting Het Brouwershuis, Gemeente Horst aan de Maas , Provincie Limburg, van Leendert Transport en LambWeston

programma

nienke wijnhoven

Tentoonstelling

still looking 4a name

pierke hulshof

Blues Vocation aan de vooravond van 50 jarig jubileum

22.00

20.00

18.45

Zaterdag 8 september
opening tentoonstelling

De tafel van zeven
vorster connection

Blues Vocation

op 2e Kerstdag in Royal Irene

Officiële opening van de tentoonstelling met een lezing door 
ontwerper/onderzoeker Pierke Hulshof over zijn project 
‘De tafel van zeven’. Brouwershuis
De band die Broekhuizen & -vorst verbindt met sterke Rock-covers.
Kerkplein
Stevige blues door een band met traditie!
Kerkplein

13.45 13.30
15.15 14.45
16.30 16.00

still looking 4a name

Melodische gitaarpartijen met Eagles-achtige harmonische
samenzang Tuin Brouwershuis

Kladderadatsch

Feelgood fanfare, speelt de betere wereldmuziek van alle
continenten. Muziek uit het hart. Door het hele dorp

14.00

Duo NAiADES

De magische wereld van kamermuziek gaat voor je open. Met
een combinatie van stijlen: klassiek, klezmer, tango, oude en
hedendaagse muziek. St. Nicolaas kerk

18.00
19.15

16.00

15.15
16.15
17.45

15.00
17.20

14.30
17.00

13.00

Con Brio

40-koppig gemengd zangkoor uit onze eigen kern.
Het veelzijdig repertoire omvat muziek van vroeger tot nu en
van Afrikaans tot Hebreeuws. St. Nicolaas kerk

Trane met tuite

Pierke Hulshof

Dagblad voor Noord-Limburg, 13 juni 1969:

Zoon, vader, geliefde, docent, ontwerper,
onderzoeker, gek van bomen.

“In Venlo bestaat een vijfmansgroep, die
onder de naam Blues Vocation, tegen de
verdrukking in, de goede en echte blues nog
steeds op de voorgrond wil houden.”

Stelt zich de vraag:
Hoe kan de identiteit van de boom
bijdragen aan een duurzamere
omgang met hout?
Pierke onderzoekt de menselijke
eigenschappen in bomen. Deze
gebruikt hij als uitgangspunt in de
meubelen die hij ontwerpt.

zondag 9 september

Trio Raak
Mosa Brass
Duo Caldo
Nienke Wijnhoven

Blues vocation

Nederlandse en Engelstalige pop, rock, rock & roll midden
tussen de mensen. Eetcafé Maaszicht

Een nieuw koperkwintet bestaande uit jonge professionals uit
Nederlands en Belgisch Limburg!
Het Maashotel
Veelzijdig kamermuziekduo met licht-klassiek repertoire uit
Spaanse, Franse en Portugese (fado) volksliederen.
Bij Christoffel
Bekend van The Voice of Holland, nu met haar eigen luisterliedjes
en een heel nieuw geluid. Kerkplein
Heerlijk ellendige smartlappen, verrijkt met Limburgse Texmex
en degelijke Duitse evergreens. Hoëg

In het project ‘de tafel van zeven’
heeft Pierke samengewerkt met een
zestal ontwerpers die ook allen een
meubel ontwierpen volgens Pierkes
principe.
De meubellijn die daardoor ontstond
houdt het netwerk van de bomen ook
na de kap in stand.
Tentoonstelling:
zaterdag vanaf 18.45 u
zondag
vanaf 11.00 u

Workshop
‘In de ziel van een object’
Ervaar hoe het is om ‘aan de
andere kant’ te staan.
In deze workshop richten wij ons
op de mens en de impact die de
mens heeft op de natuur.

En daar is niets aan veranderd, behalve dan dat
ze ondertussen meer dan 50 jaar professioneel
actief zijn. #echte blues

PL
at
te
gr
on
d.

Herm Klaassens, Ben Bruil, Peter Janssen, Mathieu Knippenberg en Martijn Alsters (foto: Janneke Michels)

Broekhuizenvorst

Welke uitvoerende artiesten kunnen
zich beroepen op een carrière die 50
jaar terug gaat in de tijd. Het vijftal Peter
Janssen, Mathieu Knippenberg, Martijn
Alsters, Herm Klaassens en Ben Bruil,
samen Blues Vocation vormend, heeft in
2018 die status.
Blerick was hun thuis dan wel hun muzikale thuisbasis. Tivoli, Ons Huis, de Clan
in het Hubertushuis waren podia waar het
allemaal ooit voor het ‘echi’ begon.
In de bezetting Herm Klaassens op slagwerk, Ben Bruil op lead gitaar, Mathieu
Knippenberg op bas, Martijn Alsters op
dwarsfluit, gitaar en hammondorgel en
Peter Janssen op zang en mondharp
zijn ze meer dan ooit ‘alive’ en hongerig naar een fraai podium. De band liet
zich inspireren door hun helden van de
zestiger jaren: m.n. John Mayall and the
Bluesbreakers, Peter Green’s Fleetwood
Mac, Paul Butterfield Bluesband en Electric Flag. De jonge oudere van nu zag ze
in de startjaren beslist op een van de vele
podia in de regio spelen.
Een artikel over de band in het Dagblad
voor Noord-Limburg, 13 juni 1969, opent
met: “In Venlo bestaat een vijfmansgroep, die onder de naam Blues Vocation
(“blues roeping”), tegen de soulverdrukking in, de goede en echte blues nog
steeds op de voorgrond wil houden.”
Blues Vocation heeft meerdere en ook
langere pauzes genomen. Tijden waarin
geen enkel optreden voor groot publiek
geboekt werd. M.n. de start van de professionele carrière van Martijn Alsters, hij
ging toeren met Joost Nuissl, was een
van de redenen daarvoor.
Het vijftal bleef echter elkaars gezelschap
opzoeken en hield hun muziek levend. Al
weer een hele tijd wordt er frequent en
in volledige bezetting gerepeteerd. Met
instrument(en) en lunch-box onder de
arm treden ze aan bij Peter Janssen in
de kelder. Een repetitiedag loopt dan van

Het Maashotel

Maaszicht

11.00 tot 16.00 uur. Je merkt dat ze in ja
ren niet meer zo heel erg piep zijn. Muz
kaal is het echter helemaal top. Wie hu
laatste optreden in Grenswerk heeft mee
gemaakt kan dat beslist beamen. Den
aan een te gekke uitvoering van ‘little re
rooster’ met dwarsfluit partij. Een waarlij
kippenvel moment.
De ambitie van Blues Vocation is het om
het jubileumjaar 2018 glans te geven me
een fraai optreden op een van de grot
festivals in de regio.

Als opmaat daartoe verzorgt Blues Vo
cation op 2e kerstdag, 26 december, ee
optreden in Royal Irene, Steegstraat Ble
rick. In het voorprogramma staat de No
les Bluesband.
Zaal open: 16.00 uur
Nolles Bluesband: 17.00 uur
Blues Vocation: 18.30 uur
Toegang: € 5.

Arcen

Bij Christoffel

Brouwershuis
Swolgen

Kerkplein

P

Anytime Fitness Venlo-Blerick
Antoniuslaan 272 A
077-2030324
www.anytimefitness.nl

Tuin Brouwershuis

St. Nicolaas kerk

Hoëg
Lottum/Horst

Gratis
Workshops

Doe je mee?
Schrijf je dan in op het inschrijfformulier op de locatie van de
workshop of kijk of er nog een plekje vrij is.

Dans

Tuin Brouwershuis
14.00 - 14.45 u Kinder moderne dans, 4 - 8 jr
15.15 - 16.00 u Moderne dans/ urban, 8 - 12 jr
16.30 - 17.15 u Streetdance, 8 - 12 jr

collage

Restaurant Brouwershuis
13.00 - 14.15 u 14.30 - 15.45 u 16.00 - 17.15 u, 10 - 110 jr
Maak gezamenlijk een kunstwerk voor in de openbare
ruimte in Broekhuizenvorst

Creatief

Binnenplaats Brouwershuis
14.00 u In de ziel van een object, 14 jr en ouder
16.30 u In de ziel van een object, 14 jr en ouder

kunst
denken

Kinderen van 10 tot 14 onder begeleiding van een volwassene

