Nieuwsbrief Juni
Privacy ook in De Muse niet onbelangrijk.
Voor deze mailing beschikken we alleen over de door u opgegeven naam
en e-mailadres.
Deze worden niet aan derden verstrekt.
Mocht u, om wat voor reden dan ook, deze Nieuwsbrieven niet meer
willen ontvangen vragen wij u om ons even een mailtje te sturen met
vermelding van de naam waaronder u zich aangemeld heeft. We
verwijderen u dan uit het bestand.

Bridget & the Goldfish
zondag 3 juni 15.00 uur
In 2016 waren ze al in De Muse te gast, dat was
een succes!
Bridget and the Goldfish: een eclectisch en
aanstekelijk geluid die de perfecte balans houdt
tussen folk, indie, jazz, country, met een vleugje
Franse chanson.

Venlokryner
zondag 10 juni 15.00 uur
Een gezellige ambiance met dit swingende
orkest.
Veel blazers en accordeon. Oberkrainer muziek in
een modern jasje. Hofbräuhaus orkest, in de stijl van de GlobalKryner en
de Oberkrainer van Slavko Avsenik. Compleet met bijpassende kleding.

Maldense Bluessessie
zondag 17 juni 15.00 uur
Phil Poffé leidt deze maandelijkse sessie weer op
prettige wijze.
Er wordt regelmatig gevraagd om een kaartje van de "band". Dat kan
dus niet, want het is geen vaste band, maar een toevallige samenstelling
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van muzikanten.
Muzikanten die mee willen spelen, graag even melden bij Phil of Henk.

Get Around
zondag 24 juni 15.00 uur
Get Around bestaat uit 5 mannen die het leuk
vinden om op hun eigen wijze oude (kermis)
muziek ten gehoren te brengen van de oude
vergeten muziek.
In deze samenstelling zijn ze rond een half jaar bij
elkaar en werken wekelijks aan het repertoire om het zo mooi en breed
mogelijk te presenteren.
Ze spelen zowel nummers van Elvis, CCR, Roy Orbison enz enz '60 en '70
en soms een uitstapje richting wat Nederlandse nummers o.a van Polle
Eduard.

Harmonica Heaven
zaterdag 30 juni 12.00 - 14.00 uur
Maandelijkse Mondharmonica meetup o.l.v. Ben
Bouman tussen 12.00 en 14.00 uur
Kijk op www.harmonicainstituut.nl

Vooruitblik Juli
1 juli Countdrie Country
8 juli Back to Hank
15 juli Bluessessie
De Muse is in de zomer gewoon op zondagen geopend.
Er is geen vast programma, maar soms komt er een muzikant spelen.
Het reguliere programma begint weer half augustus.
Het accordeonmuseum is dan alleen op zondagen open.
De winkel van Kuik Accordeons is van 18 juli tot 8 augustus gesloten.
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