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1  CreActief – Aula
 Koninginneweg 126

Black River Four
Deze vierkoppige band brengt een eigenzinnige 
mix van country, rhythm ‘n’ blues en rockabilly 
en laat de jaren 50 muziek herleven. Nik – drums, 
Wouter – zang&ritmisch gitaar, Esther – elektrisch 
gitaar, Ronald – contrabas.

2  CreActief – Theaterzaal
 Koninginneweg 126

Kitzr
Kitzr, bevindt zich op de grens van Nederlands-
talige hiphop en pop. Songs afgewisseld met 
anekdotes en verhalen.  Jeroen Koster – zang, 
Arno Hoogwerf – toetsen, Rolf Oldenburger – 
gitaar, Dyon Barth – bas, Robin Van Dorp – gitaar, 
Matthias Strijder – drums.

3  Up Social Club
 Bijl 1

Brassa
Zeven stoere vrouwen spelen het dak eraf, met  
eigen nummers. Tessa en Maud – trompet, Dewi –  
alt sax, Jana – tenor sax, Lotte – bariton sax, Lisa – 
drums, Roos – percussie.

4  De Vinyl Garage
 Karel Doormanstraat 63

MotWat
De band is terug, MotWat! Dit keer spelen ze  
akoestisch(er) en veel Nederlandstalige nummers 
van hun nieuwe album. Marinus Verschoor – piano 
en zang, Stephan van Rijt – basgitaar, Ad Boender – 
drums, Leen Baars – zang en harmonica,  
Mike Vuijk – gitaar.

5  Huiskamer
 H.B.S.-laan 30

Marijke Boon en Judith Oost 
Rode Anemonen
‘Een Duin-en-Tuin concertje’. Marijke verhaalt met 
eigen teksten van geheime ontmoetingen en klein 
leed. Judith voegt daar wonderschone tonen van 
accordeon en cello aan toe.

6  Huiskamer
 West-Voorstraat 19

Marina Meerson & friend
Dit jaar neemt Marina een bevriende muzikant 
mee. Wie? Dat blijft nog even een verrassing, 
 evenals het programma dat ze speelt. Marina 
Meerson – viool.

7  Bibliotheek – kleine zaal
 Waterstal 1

Maud
Maud Grimberg, oftewel Maud is dit jaar ons jonge 
talent uit de Hoeksche Waard. Ze schrijft ietwat 
dromerige popliedjes met een jazzy randje.

8  KookAtelier
 Boterhof 1

Maria Kraaijkamp
Kleinkunst siert het KookAtelier. Door middel 
van herkenbare liedjes, hilarische observaties en 
 droogkomische verhalen laat Maria Kraaijkamp zien 
dat het oké is om je niet oké te voelen. Méh!

9  Gallery Griend
 Kerkstraat 35a

Rembrandt & Efraïm
Twee giganten op ons kleine festival! Rembrandt 
Frerichs is begenadigd pianist en zowel in de 
 klassieke als de jazzwereld een begrip, in Nederland 
en daarbuiten. Hij speelt samen met goede vriend 
en saxofonist Efraïm Trujillo. Jazz om je vingers bij af 
te likken. Rembrandt Frerichs – piano,  
Efraïm Trujillo – saxofoon.

Bij Beijers Binnen is veel dank verschuldigd aan alle 
geweldige vrijwilligers, sponsoren, huiseigenaren, 
trouwe bezoekers en fantastische artiesten, die ook 
dit jaar het huiskamerfestival mogelijk maken! Een 
prachtige dag allemaal!


