
Cultuur met een zachte G in Nonke Buusjke 

Winterseizoen 2017-2018 
Kor1ende maardeYI 'ller gen sp ... 2nl!elenje klanken zich f\:eer rnet èe stEte ·n Nonke Buus~ke 
De bosgeluiden van herfst en winter worden voor even overstemd als artiesten van verschillend pluimage 
optreden in het Th ei Berkershoes. Dit sfeervolle vakwerkhuis biedt 5 zondagen een intiem podium voor 
muzikale uitvoeringen. Werken uit het internationale repertoire, of uit het Limburgse repertoire, vertolkt 
door Limburgse artiesten,. Cultuur dus met een zachte G. 

De voorstellingen beginnen altijd om 
14.30 uur en duren ongeveer tot 17.00 
uur. Iedere voorstelling heeft dezelfde 
opbouw. 

14.00-14.30 Inloop: koffie/vlaai 
14.30-15.15 Programma 
15.15-15.45 Pauze 
15.45-16.30 Programma 
16.30-18.00 Nazit/borrelen 

19 '10"e~ber 2017 17 decembe"' 2017 

Hey Angie Johan en Romain 

Paul Logister en Johan de Haan, 
Ral ph Winkier met pianist/zanger en 
nummers van The Romain van Beek, 
Beatles en The gitari st/zanger spelen 
Stones. Deze keer swingende Soul, Jazz 
ook eigen songs, & Blues van Ray 
opgenomen in de Charles, Frank Sinatra 
studio's van Abbey en N ina Simone. 
Road. Top duo. Benieuwd? 

Dat wordt weer Een miJdagvnor 
gertieten. fifnproevers 

U kunt erbij zijn en meege11ie+-eï. I-! oe ? 
Reserveer tijdig uw kaartje voor een of meerdere 
voorstellingen uit onderstaand programma. Een kaartje 
kost € 12,50,-, dat is inclusief een kop koffie/thee en een 
stuk vlaai uit onze sjansenoven . 

Interesse gewekt? 
Stuur een email naar cultuur@nonkebuusjke.nl met 
vermelding van uw naam, de uitvoering( en) die u wilt 
bezoeken en met hoeveel personen. U krijgt van ons een 
bevestiging, waarna u de entreegelden overmaakt naar: 
NL91 INGB 0005 5008 04 

2~ ·aruari 2018 18 februa"'i 2018 :.8 '11aa'"t 2018 
The Beverly De Nonkes Moonshine 
Brothers goan plat Wiskey 

FrankHeineen Muziek, verhalen Op veler verzoek., 
Rene van Engeland, en humor. De deze prachtige 
een akoestisch duo Nonkes Wiel afsluiter. 
met muziek van de Mulders, Ton Akoestische folk 
Bee Gees, Beach Laeven, Gilbert muziek met jonge, 
Boys, Everly Petit, Hay Huys, enthousiaste top 
Brothers, The Jos Meessen, en ? muzikanten. 
Platters en steeds staan garant voor 
meer songs. een leuke middag. 

Dit tvordt t ·eer Lachen, zingen en Ze maken er V' r>r 
meezmpen. t oorttf qPmetc>n. c>en fee'>tje van. 


