
Zaterdag 4april
 
 
Aanvang: 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.
Toegang: leden gratis op vertoon van ledenpas, niet leden € 5,-

Illusionist Rich Magic met de Mind-Magic Show 
Rich Magic staat garant voor topkwaliteit en bijzonder entertainment van hoog-
staand niveau. Zijn jarenlange ervaring en professionele aanpak, zorgen ervoor 
dat u een bijzondere voorstelling ziet, waar nog lang over nagepraat zal worden. 
Deze moderne artiest presenteert een frisse act met magic, mindreading en zak-
kenrollen. Kom en laat u verwonderen!

Cabaretduo Grof Geschud 
Grof Geschud is een Vlaams-Nederlands cabaretduo, bestaande uit de Zoerselaar 
Lander Severins en de Dinxperlose Myrthe van Velden. Het duo leerde elkaar in 
2014 kennen op de Koningstheateracademie in ’s Hertogenbosch en is sindsdien 
onafscheidelijk. Inmiddels zijn ze met de hoogste onderscheiding afgestudeerd. Deze 
avond zal Grof Geschud u verrassen met en aantal scenes uit hun debuutvoorstelling 
LIJMEN, die zowel in België als in Nederland kon rekenen op mooie recensies. 

Violist Beer Swildens en pianist Eamon te Voortwis 
De twee jonge Winterswijkse avonturiers verkennen al vanaf het moment dat 
ze kunnen lopen, met hulp van de meest uiteenlopende stijlen, de mogelijkhe-
den van hun instrument. Sinds mei 2017 gaan ze sámen verder op hun ontdek-
kingsreis! Beer Swildens op viool en Eamon te Voortwis op piano. Tijdens hun 
ontdekkingstocht neemt het duo verrassende afslagen. Bij optredens worden 
eigentijdse stijlen als Einaudi en Portnoff, maar ook Klezmer, Boogie en Jazz 
afgewisseld met klassiekere werken van o.a. Brahms en Monti!

Muziekfabriek 
De Muziekfabriek bestaat uit de Dinxperloërs Wilko te Grotenhuis 
(zang en gitaar), Jody Elburg (bas en zang), Tom Seegers (gitaar en 
zang), Roland Roskamp (toetsen) en Marco Jansen (drums). Het vijftal 
is gespecialiseerd in een lekkere portie 90’s met af en toe een uitstapje 
naar The Beatles. Zij zullen tijdens de pauze en na afloop voor u optre-
den in de foyer van het Kulturhus. 

Muzikaal duo Evert & Denise 
Zin in een goed potje rock-’n-roll, jazzy vibes en fijne soulmuziek? Met 
gitaar, vocalen en akoestische versies van dit soort muziek zweept het 
duo Evert Stroet en Denise Kerkhof de boel op en bepaalt de sfeer.  
Samen bundelen zij hun krachten. Michael Jackson, The Everly  
Brothers, Stevie Wonder en Queen... Het komt allemaal voorbij. So get 
up and groove!

Met maar liefst vier verschillende voorstellingen 
 en muziek na afloop!

Culturele avond in het Kulturhus


