Live muziek agenda van DE WORSTELTENT zomer 2018
Iedere zondag vanaf 14.00 uur “toegang gratis”
Bij mooi weer in de tuin, bij slecht weer, mooi in het restaurant.
Zondag 20 mei, Pinksteren:
The Busquitos –Humoristische swingmuziekStraatmuzikanten in een tuin? Als dat maar goed gaat. Wilde grappige muziek uit de roerige twintiger
jaren tot gisteren. Gekkige muzikale zin en onzin. Uitgevoerd door een bijzondere band.
-Wicky, wacky, woo!Zondag 27 mei: Roxie Jasper and Suits -Swingt de pan uit muziekSupermuzikante Roxie Jasper komt met haar band; en ze vertolken; jazz - blues – bossa nova op hun
eigenwijze. Onze Texelse muziekdiva trad overal op. Vele coryfeeën eindigden in Carré, voor haar
was het slechts een begin.
-Roxie musicZondag 3 juni: Trust –Ballad musicEr zijn bands die geen afleidingmanoeuvres nodig hebben om hun kwaliteit ten toon te spreiden. De
melodie en harmonieuze pop wordt puur op de planken gebracht.
Of zullen ze toch trucken nodig hebben?
-Can we trust them?Zondag 10 juni: The Happy Swing Society –SwingdixiejazzHoogwaardig optreden van doorgewinterde orkestleden die op geheel eigen wijze ons zullen
verpozen met Caribische muziek, ballads en dixieland repertoire .
-Op ’n mooie lentedag samen in de zon…? Be happy keep swinging!Zondag 17 juni
Harlem Honkeys –Funky soul top 40 repertoireBezetting van ras-muzikanten in een wervelende muziekshow vol bruisende bekende soul en funk
nummers. Plateau schoenen aan en swingen maar!
-Zetten de (Worstel)tent op zijn kop!Zondag 24 juni: Brother Flower –Popfolk bandZang, gitaar, drums, omlijst door prachtige vioolklanken. De band met jaren muziekgeschiedenis in de
Worsteltent. Nostalgische pop verpakt in een bijzonder muzikaal cadeautje.
-Koester het moderne verledenZondag 1 juli: St. Louis Slim –Rotterdamse bluesBluesband in optima forma. Veel gezien op grote blues festivals, nu ook in de Worsteltent om
te excelleren en stemming te maken.
-Geen woorden, maar daden!Zondag 8 juli: Bas Kleine & His Harmaniacs –Streetcorner bluesbandWie zich in de waan verkeert dat blues zwaar op de maag valt, zal zich na een portie Harmoniacs
bekeerd voelen als een dopeling. De Harmoniacs hebben echter geen missie, slechts een doel:
-Let the good time roll-

Zondag 15 juli: Soggy Boltom Men –Roots, Bluegrass en FolkDoorgewinterde muzikanten nemen hun instrumenten op en binden de strijd aan met composities
van Bob Dylan, Johnny Cash, Steve Earl , Mary Gauthier, Tom Waits, Carter Family en andere muziek
virtuozen. Tevens trakteren zij ons op Amerikaanse Roots muziek uit de jaren ’30.
-All time club musicZondag 22 juli: The Boots –SixtiescoversDe Jaren zestig, staan pal voor vrijheid en eigen keuzes. De muziek, kledij, haardracht zorgden voor
een explosie van veranderingen. Beatles, Kinks, Stones, al deze muziek vanmiddag te beluisteren.
-British Invasion MusicZondag 29 juli: Bayou Mosquitos –Texmex en CajunVertolkers van cajun, texmex, zydeco klanken. Deze smeltkroes muziek is een must voor iedere cajun
liefhebber. Voor één keer een moeras gevoel in de Worsteltent.
-Pas op voor de muggenZondag 5 augustus: Sugar Mama -Tribal BluesLekkere blues soms ondeugend aan Ierse invloeden. Harde noten worden gekraakt en brengen de
toehoorders in een broeierige bluesy sfeer.
-Suiker bij de whisky?Zondag 12 augustus: The Blouzz –Evergreen musicLekker in t gehoor liggende evergreens worden vertolkt door deze spontane band. Werken van Eric
Clapton, Etta James, Peter Green, Little Walter e.a. Lekker optreden met overweldigend
enthousiasme.
-Zit deze blouze als gegoten?Zondag 19 augustus: Alluring Ajettes –Nostalgische Jazzy &Bluesy tonenRauwe en zoete tonen geuit in spannende klanken worden, vertolkt door zangeressen, over de
bühne geschald. Begeleid door blaas instrumenten en andere musici vormt dit een
bont spektakel op een kundige manier
-Die goeie ouwe tijd!Zondag 26 augustus: HI-5 –Rythm &BluesVuige rythm & blues doorspekt met meeslepende blues, swingende rock & roll en een vleugje soul &
jazz. Zie hier de muzikale componenten van vandaag.
-Een handvol muziek!Zondag 2 september: De Local Beeroes –Rocky en Funky circusRecht toe, recht aan muziek van Texelse bodem. Met grote diversiteit wordt vormgegeven aan funky
grooves met een rauwe twist en een eigen draai. En niet alleen dat, ook mooie liedjes worden secuur
ten gehore gebracht.
-they give us music, we give them beerZondag 9 september: The Skyblasters –Big Band MusicNiet alleen groot in aantal, maar ook groot in het muzikale aanbod. Veel swingende
muziekvertolkingen van beroemde componisten. Verleden jaar het terras op stelten,
dit jaar het hele bos?
-Thy sky is the limit–

Zondag 16 september: Sweet Bourbon –A new blues soundDeze formatie maakt muziek die gerust gekwalificeerd mag worden als nieuwe blues. Behalve de
bluesy basis zijn ook invloeden te horen uit de jazz, rock, funk, soul en pop hoek. Ook zijn er 3 dames
aanwezig die net voor dat beetje extra zorgen.
-ook de dames zingen de bluesZondag 23 september: Blues Treat –Classis bluesDe band behoort tot de beste blues-acts van Nederland, met in 2016 een finale plaats in The Dutch
Blues Challenge. Funky en classic blues, gepassioneerd, eerlijk en rauw. Als slotakkoord van dit
muziekseizoen.
-een gepassioneerd optredenZondag 30 september: Texelse Halve Marathon –Start op de veerbootDit keer geen muziek maar atletiek live langs de tuin van de Worsteltent. Rennend en voorbij
stuivend, strompelend en knokkend in de laatste kilometers komen de deelnemers langs ons terras
aan de weg, moedig ze aan terwijl u (lekker) zit.
-De herfst holt ons tegemoet–

