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Jan & Kitty’s Country corner

Voelt u zich geroepen om ons te ondersteunen
door ook eens een artikel te schrijven, een verslag
van een evenement te maken met eventuele
fotoreportages dan houden wij ons van harte
aanbevolen.

Mogen wij ons even aan u voorstellen:
Wij zijn Jan en Kitty Thomassen en wonen in het
Limburgse plaatsje Swalmen.

De liefde voor Country muziek is in 1994 ontstaan Ook flyers van uw evenement zijn natuurlijk van
doordat Jan zijn dochter begeleide bij haar interna- harte welkom.
tionale optredens.
Hebt u ooit iets leuks meegemaakt in de country
scène en u zou dat ook eens graag onder de
Daardoor kwamen ze vaak in Texas voor optreaandacht willen brengen dan kunt u dat natuurlijk
dens en studiowerk bij Misty records Don Jones.
Zijn dochter is vandaag de dag band lid van DCM6. ook doorgeven voor plaatsing.
Kitty kwam in aanraking met de country muziek
eind 2007 en zo zijn we samen verder gaan genieten tot de dag van vandaag.
Dat is de reden waarom we zijn begonnen met een
website en hopen u daarmee op de hoogte te kunnen brengen wat er zoal gebeurt in het country
wereldje zowel nationaal als internationaal.
Sinds mei 2016 zijn we ook begonnen met ons
online magazine en om die te ontvangen kunt u
zich gratis inschrijven op onze website.

Wilt u adverteren of sponsoren in het magazine of
op de website stuur dan even een e-mail bericht
dan nemen wij nog dezelfde werkdag contact met u
op.
Plaatsing van evenementen worden na aanvraag
op werkdagen binnen 12 uur geplaatst en in het
weekend evenals feestdagen binnen 24 uur.
Hoe zorgvuldig wij ook te werk gaan zijn wij niet
verantwoordelijk voor eventuele fouten in materiaal
dat ons is aangeleverd en verzoeken iedereen
eerst duidelijk alles door te nemen alvorens het
naar ons verzonden wordt.

Contact gegevens:
Jan Thomassen
Tel: +31(0)6 54943030
E-mail: info@jan-kitty.com
country@jan-kitty.com

Alles wat wij publiceren mag uitsluitend voor eigen
gebruik gekopieerd worden maar niet voor overige
publicatie aan derden.

Webmaster: Jan Thomassen
Tekst en gramatica: Kitty Thomassen-Alers
Interviews: Jan en Kitty Thomassen
Fotografie: Jan & Kitty Thomassen en Mark Engels
Uit Roermond

Wij wensen u veel leesplezier en mocht u ons
ergens tegenkomen kom dan gerust naar ons toe
voor een praatje of eventuele tips voor verbetering
van ons magazine.

Jan & Kitty’s Country corner online magazine wordt
zonder financiële middelen gemaakt door ons zelf
en vrijwilligers. Ook onze websites worden belangeloos gemaakt, bewerkt en onderhouden en
zoals u zult begrijpen valt het niet altijd mee door
de extra onkosten die wij maken om u te voorzien
van alle Country in en outs uit zowel Nederland,
Belgié en Duitsland waar we ons op richten maar
natuurlijk ook vanuit de U.S.A.

Met vriendelijke groet,
Jan & Kitty Thomassen
Swalmen

www.jan-kitty.com/country
www.jan-kitty.com/Countrymagazine
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Johnny Cash alive bij
Old West Saloon Festival!!
Het festival terrein? Een plaatje, wat een
mooie locatie te midden van al het groen
met het Tipi-dorp als achtergrond, alles was
in onvervalste Country & Western stijl opgezet. De Country muziek en de Western
lifestyle liefhebbers kwamen hier echt aan
hun trekken.
Één ding is zeker, Andre en Ine Baur zijn perfectionisten want ik kon niets vinden wat
Alvorens dit verslag te schrijven, wil ik vereen minpuntje zou zijn.
melden dat wij vanwege mijn slechte geEr waren zoal de trappers met hun authenzondheid enkel op zaterdag aanwezig waren. tieke spulletjes, Indianen en cowboys, de bij
Dus helaas geen verslag van vrijdag en
ons bekende schandpaal, kleding en overige
zondag.
stands, een hoek waar je met pijl en boog
Johnny Cash alive bij Old West Saloon Festi- kon schieten, een grote zit plek rond het
kampvuur, paarden, een valkenier, Chuckval!!
wagon, palmbomen en zelfs Wolven. De
Om half 10 zijn we in de auto gestapt op weg
grote barbecue waar bezoekers de innaar Geldern, net over de grens bij Venlo.
wendige mens konden versterken, kortom te
Hier werd voor de allereerste keer het “Old
veel om op te noemen …. Wat ons echt
West Saloon Festival” georganiseerd door
aansprak was het overdekte podium ook
Andre en Ine Baur eigenaren van de Old
helemaal in de Western stijl en niet in een
West Saloon te Lomm. De ambiance van het
tent want dat zou afbraak doen aan de
Tipi-Dorf Waldbeck was fantastisch en dat
alles tot in de puntjes geregeld was, bleek al
bij aankomst.
Fotografie: GitteSchulze

Vanaf de parkeerplaats werd ik opgehaald
door een heus golfkarretje, aanwezig voor
mensen slecht ter been alsook voor de apparatuur van de artiesten. Waar maak je dat nu
mee, een goed idee ook voor organisatoren
bij andere festivals.

Fotografie GitteSchulze
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mooie ambiance bij dit evenement. Heeft u
al spijt dat u er niet was bij het lezen van dit
verslag? Ik kan u geruststellen want naar verluidt komt er een vervolg mits er een geschikte locatie is die dezelfde uitstraling heeft
als die van het eerste Old West Saloon Festival. Hart en ziel is erin gestopt om ook een
mooi internationaal artiestenpakket neer te
zetten die zorgvuldig zijn uitgekozen door ze
eerst te bezoeken cq beluisteren en bij
goedkeuring te boeken.

publiek en dit gebeurde in authentieke
LongJohn pyjama, het enige wat ontbrak was
een badkuip waar cowboys in gingen met
deze kledij want je waande je gewoon in een
western movie als je die twee op het podium
zag staan. De eerste artiest was Dusty Owen
(D) die ik nog kende van ruim 15 jaar
geleden en wat is deze artiest enorm
gegroeid , wat een mooie Country stem. Het
interview met hem is te horen op onze website www.jan-kitty.com/Countrymagazine
maar wel in het Duits.
Ik heb vol bewondering geluisterd en hij
bracht dansbare nummers zodat de eerste
dansers al snel op de dansvloer stonden.
Dusty is een aanrader voor festivals in Nederland en ben blij dat Andre en Ine hem geboekt hadden. Hij is ook aanwezig op het
Country Festival Thorn, dit even voor de
mensen die hem ook on stage willen zien.

Fotografie: GitteSchulze

Ook de promotie stand zag er keurig uit en
zo lagen er voor de verkoop waaiers, T-shirts
Ben je een fan van Eric Church? …ook dat zit
en Bourbon flessen met het Old West Saloon
in zijn repertoire.
logo er op en iedere artiest kreeg na afloop
een fles mee.
Foto grafie: GitteSchulze
Ook was er een verkiezing wie het mooiste
in Country & Western stijl gekleed was en
Poldie de Groen, wie kent hem niet, viel ook
in de prijzen.
Ook een mooi gebaar kwam van Hans Bullit
die een T-shirt sponsorde welke was voor
degene die wist hoe lang het Online Bullit
Country Magazine inmiddels bestaat (15
jaar).

Daarna was het de beurt aan Jenny Casey
(USA) die bezig is met een Europese tour.
Als je haar ziet is het niet te geloven dat zij
moeder is van 4 kinderen.

Het programma begon met het voorwoord
door Andre Baur voor het Duitstalige en
Martin Michiels voor het Nederlandstalige

Jenny is een artieste met de Nashville sound
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haar woonplaats. Wat zingt deze lady gemakkelijk en ontspannen, of ze op de bühne
staat met gitaar of met keyboard, het gaat
haar prima af. Zeer professioneel.

Jenny Casey (USA)

Fotografie: Kitty Thomassen

Ze bracht eigen werk en covers ten gehore
heerlijk dansbaar. Ze had haar CD Rockin’
The House meegenomen voor de liefhebber
en er liggen plannen om opnieuw de studio
in te gaan vertelde ze ons tijdens een interview dat we met haar hadden, ook dit is te
horen op onze website: Interview Jenny Casey (Engels)

De volgende act was country band Sidewinder, in de plaats van “Pinchitos Caliente”
welke af moest zeggen wegens ziekte. Wij
hadden deze band nog niet eerder gezien en
wilden deze band wel eens horen en
bekijken.Ik moet zeggen een leuke band om
te zien en een goed repertoire waarmee ze
zich onderscheiden van andere country
bands. Er komt van alles voorbij zoals de
Western Swing en de Traditionele Country
en wat wij het mooiste vonden was de close
harmony, echt kippenvel kreeg ik en dan is
het goed. Wilma Lonergan heeft dan ook
een mooie aanvullende stem in de groep.
Heerlijk als je nummers voorbij hoort komen
van Dale Watson (waar ik een fan van ben),
Merle Haggard en George Strait.
We hebben de bandleden kort gesproken en
Fotografie: Kitty Thomas-

Als we Jenny Casey met een artiest moeten
vergelijken na het beluisteren van haar CD
dan is dat o.a. Gretchen Wilson en Shania
Twain, onvervalste Country-Rock wat ook
echt wel past bij haar.

Fotografie: GitteSchulze

Sidewinder (NL)
het zijn echte lolbroeken dus de eerstvolgende keer ga ik ze proberen te strikken
voor een interview.
Tussen de optredens door even een rondje
gelopen waarbij we de Country zanger
Gerard Bierman tegen kwamen en even
spraken. Helaas voor ons stond hij niet op
het zaterdagprogramma.

Rudy van Alphen & Kim Schrovens
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Ook DCM6 band leider Simon Devon Burridge was aanwezig op het festival terrein en
dan merk je toch hoe mooi de country scène
is. Verder waren er organisatoren aanwezig
zoals The Friends of Country Live en Peter
Vleeshouwers met zijn lady Karin van Country Festival Thorn. Er waren zelfs mensen
die mij nog herkenden van ruim 15 jaar
geleden toen ik nog actiever was in de
country-scene en me aanspraken , dan
denk ik van……. Jan je hebt het goed
gedaan. Eenmaal terug bij de bühne was
het de beurt aan T.J. Andrews (D) uit de re-

had ik al vaker van gehoord dat ze zo goed
zouden zijn en echt….. ze waren nog meer
dan steengoed. Ring Of Fire, Jackson, I Walk
The Line…. ze kwamen allemaal voorbij en
onvervalst want doe je de ogen dicht dan
Johnny Horsepower (DK)

Fotografie: Kitty ThomasDusty Owen & T.J. Andrews (Dld)

zeg je bij het luisteren: Johnny Cash is alive.
De band bestaat sinds 2009 en komt uit Kopenhagen. De bandleden zijn: Dennis Lydom
- Vocal & Guitar, Tim Kristensen – Doublebass, Morten Metniece - Electric Guitar.
Artiesten die ze bewonderen zijn: Johnny
Cash, Johnny Cash & The Tennessee Two,
Hank Williams, Hank III, George Jones,
Fotografie: Kitty Thomassen
Marty Robbins, Western Toneflyers, The Adgio waar ook Dusty Owen woont. T.J. treed els, The Go Getters. Dit was even lekker genu 5 jaar op en is een totaal andere zanger nieten en wij houden ze in de gaten
als Dusty want zijn stem ligt ietwat hoger en mochten ze nog eens in de buurt zijn.
Kitty Thomassen
dan komen niet alleFoto
nummers
evengoed uit Tijdens dit optreden hadden we een interde verf maar hij bracht de nummers als een view met Andre en Ine Baur.
ware entertainer. Ook treed hij op als duo
De organisatoren Andre en Ine Baur
met Jou Harper en Dusty, zo ook op dit festival en de stemmen van T.J. en Dusty vullen
elkaar prachtig aan. Zelf hadden we deze
artiest niet eerder gezien en bij een volgend
optreden in Thorn zullen wij hem zeker interviewen. Om 20.30 uur was de beurt aan
Johnny Horsepower uit Denemarken en daar
HOME
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Fotografie: Kitty Thomassen

Dick Bolle, heel hartelijk dank voor het voor- Om 22.00 uur was het de beurt aan Shirley
treffelijke geluid, onze complimenten.
Ann. Helaas ik was zo vermoeid dat we haar
optreden niet meer konden opnemen in ons
verslag en huiswaarts moesten. Gelukkig
was er nog steeds dat golfkarretje want anders had ik het zeker niet gered.
Andre en Ine Baur, het team, de artiesten,
Dick Bolle (geluid), DJ John, heel hartelijk
dank voor dit fenomeenabele evenement en
wij hopen tot 2017.

Verslag: Jan Thomassen
Andre en Ine wat is dit
een
Grammatica: Kitty Thomassen – Alers
goede keuze van jullie geweest echt geweld- Swalmen
ig.

Zaterdag 6 augustus, aanvang 19.00 uur Zondag 7 augustus, aanvang 14.00 uur
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Evenementen in augustus2016
4 aug

Houten (NL) The Barn, Beusichemsetuin 2. Vrije
Vakantie Country dansavond Aanvang: 20.00 uur

5 aug

Oirschot (NL) Mini-camping “De Goos” Fransebaan 1 5091 JN met niemand
minder dan: Simon Devon Burridge van (DCM6)
Deze avond komt tot stand door The Friends of Country Live.
Voor camping gasten die er staan om naar het Country festival in Oirschot te
gaan is de toegang GRATIS
Ze gaan met de pet rond voor een vrije gift want het is een spontane avond voor
en door Friends
Aanvang 19.30 uur en eindigt rond de klok van 22.30 uur

6 & 7 aug

Oirschot (NL) De Markt 1, 5688AJ Oirschot. Country Festival met op zaterdag:
de Terry White Band en de Mississippi Countryband.
Op de zondag: West Virginia Railroad en Route 66 (B) Entree: Gratis

5 t/m 7 aug

Zevenaar (NL) Spikker festival Raadhuisplein 17 met op vrijdag: Mississippi
Countryband vanaf 20.00 uur.
Zaterdag vanaf 13.30 uur tot 17.00 uur ReWarD, Wieners, Countryband Sidney,
Countryband Old Country,
Zondag vanaf 13.30 uur: Indian Summer, Sandra van Reys en
De Senior String Band.
Entree: gratis

6 aug

Zaffelare (B) The Redbarn Saloon, Zaffelare dorp 73a, Sun Linedance evening.
Met Robbie Masters, Regy en Silver. Deur open om 18.00 uur,
aanvang 20.00 uur.
Entree: €6,00 Info reserveren: +32 (0) 491 746 966

6 & 7 aug

Zoerle-parwijs (B) De Zoerla, Gevaertlaan 1, 15e Blue Hill Country Festival..
Met op zaterdag: Tennessee Road countryband (nl) , All Shook Up, Route66
Countryband, en op zondag: Bandana Countryband, The Lennerockers (D), en
The Cockroach Killers.
W.P.: €10,00, Info en kaarten: +32 (0) 499 135795 of +32 (0) 496 672591

7 aug

Alken (B) Eikenbosweg 1. Alkense Oogstfeesten met Bobs Countryband Aanvang: 16.00 uur

7 aug

Geldrop (NL) Café-Zaal De Zaak, Dwarsstraat 5
Country Linedansmiddag met DJ's Piet en Gerard van 13.30 tot 17.30 uur
Entree: €2,00

11 aug

Houten (NL) The Barn, Beusichemsetuin 2. Vrije

13 aug

Berlare (B) Verblijfpark Rodeo. Donklaan 190a. Country Linedance met
mederwerking van: Thilly Frank, Jacky Dallas en Nathaly Blue.
Aanvang 19.00 uur. Entree: €5,00 Reserveringen:Tel: +32 (0) 474-508313
HOME
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13 aug

Ertvelde (B) Peter Benoitstraat. Buurtfeest Biezenwijk m.m.v. Silver om 13.00 uur

13 aug

Hellevoetsluis (NL) Terrein J.B. Van den Ban, Smitsweg 29.
Fokvee Dag Hellevoetsluis Met van 12.00 tot 16.30 uur Country optreden van:
Conny Lee & Country DJ

18 aug

Houten (NL) The Barn, Beusichemsetuin 2.
Vrije Vakantie Country dansavond Aanvang: 20.00 uur

19 t/m 21 aug Meterik ( NL) Bergsteeg 20 5964NJ Davy Crocket weekend info: zie pag 20
Tel: 077 3983122 E-Mail: info@davycrockett.nl
20 aug

Zaffelare (B) The Redbarn Saloon, Zaffelare dorp 73a, Sun Linedance evening.
Met Robbie Masters, Twixy en Kris Robyan .
Deur open om 18.00 uur, aanvang 20.00 uur. Entree: €6,00
Info reserveren: +32 (0) 491 746 966

20 aug

Zoetermeer - Dorp (NL) Countryfestival "Sweetlake Sensation" Met Countrybands Linedance - Westernmarkt - Paardenshows - Optocht - Rodeo stier - Ponny rijden Schiettent en veel meer.
Met o.a. countryzanger Countrykoor Language of the Heart uit Zoetermeer, Indian
Summer Countryband, The Country Wings, Barbara's Dancers in Motion, Shirley Ann,
Henny Velthuizen, Patrick Koers, Encore en Marco Hemelrijk.
Wegens omstandigheden zal Hill West niet aanwezig zijn.
Van 12.00 uur tot 22.00 uur. Info: www.stichtingvolume.nl

20 en 21 aug Someren-Eind (NL) Buurthuis Sluis 13 Landbouwstraat 5 15e Countryfestival Sluis 13
m.m.v.: Op zondag Beethovens Boogie Country trio en DJ Marie-Louiseanvang
zaterdag om 19.00 uur. Entree is €3,00
zondag om 12.00 uur. Entree is €5,00 Comby ticket is €6,00
20 aug

Uden (NL) Eigen Herd Rooijsestraat 32. Country Linedansavond met DJ Guus
van 20.00 tot 23.30 uur Entree: €2,50

26 t/m 28 aug Tip van de maand!!
Thorn (NL) Country festival Thorn
Vrijdag 26 augustus (18.00-01.30)
Marco Hemelrijk, The Hillbilly Moonshiners
Zaterdag 27 augustus (11.00-01.30)
Gerard Bierman, T. J. Andrews, Dusty Owen, Old Country Folks,
Laura van den Elzen (NL) & Jambalaya band (DK)
Zondag 28 augustus (11.00-22.00)
Lisa Clark, Indian Summer countryband, Robbie Masters, Trend.
Voor toegags tarieven ga naar www.countrywesternfestival.nl/
27 aug

Leveroy (NL) Zaal Wetemans, Dorpstraat 7. Country CD-avond met DJ Marianne
van 20.00 tot 24.00 uur

27 aug

Zaffelare (B) The Redbarn Saloon. Dorp 73a
FCWF Goodbye Summer met Billy Mack & Vulcano Aanvang: 20.00 uur
Entree: €6,00
HOME
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Terug in de tijd
De meeste mensen kijken niet terug in de tijd maar naar de toekomst, maar wij doen dat
wel en waarom?
Veel Country & Western liefhebbers die ik spreek kennen veelal de artiesten van vroeger
niet die er in Nederland waren en nog zijn en dat is de reden dat wij deze rubriek in het
leven hebben geroepen en niet voor de nieuwelingen alleen …… nee ook voor de oude
garde om eens herinneringen uit die tijd op te halen zodat men bij een vergeten artiest
kan zeggen van och ja die hadden wij toen ook nog.
Veel plezier bijhet lezen van terug in de tijd met deze maand “Steel Horse”
formule waarna er ontzettend veel
boekingen binnenkwamen.
Het repetoire wat ze brachten was o.a.: Cajun, Country Rock, Rockabilly en Patsy
Cline maar ook eigenwerk natuurlijk. Voeg
daarbij een demonstratie line dancing en/of
workshop van de wereldkampioen toe en de
country show is compleet. Na vele jaren
kwam ook Steel Horse tot een rustpunt en
Steel Horse waren Mary B, dochter Lony B met kerst 2010 kwam er nog een CD uit met
en samen met instrumentalist Theo v.d
als titel “Just for you!” Deze cd bevatte 12
Geest inclusief de M.B.C. Line Dancers ver- dansbare nummers.
zorgden ze samen een country show.
Mary B was al in de jaren 90 erg bekend in Maar hoor ik u zeggen, doen ze nog iets?
de country scene en wat jaren later ontwik- Jazeker want tegenwoordig staat Mary B
kelde ze zich tot een ware songwriter. Zelf samen met haar man Arthur (al 25 jaar on
speelde ze de slaggitaar live on stage. Lony the road) als duo op de planken met Country, populair en Nederlandstalig werk onder
B is door haar moeder ontdekt die zag dat
de naam “Turn it on”. Heeft u vragen over
ze talent had maar haar voorkeur ging uit
Duo Turn it on of eventueel boeken?
naar de linedance. Zo voerde Lony B de
Ga dan naar:
M.B.C. country dansers naar de bovenste
regionen bij de Europese en Nederlandse
www.turniton.eu
kampioenschappen en de zwaarste categorie (choreografie) zelfs de wereldtitel.
Lony trok de stoute schoenen aan en zong
een keer live mee met haar moeder en iedereen was met stomheid geslagen met
haar stemgeluid. Dat was het moment dat
ze onafscheidelijk met Mary B op het podium stond. Steel Horse bleek een succes
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TRUCK TREFF in Kaunitz 11-14 August 2016
Het Duitse Trucker- & Country Festival voor het
hele gezin sinds 1984
De organisator Thorsten Niebel zal ook in 2016
al zijn vermogen gebruiken om het kleine
stadsdeel Verler voor 4 dagen te transformeren
tot een Country & Western paradijs en zeker
niet alleen voor de liefhebbers van de Country &
Western scène alleen.
Hij geeft alle bezoekers de gelegenheid om een
duik in de atmosfeer te nemen van de Country
en Truckers wereld. Daar zorgen natuurlijk de
historisch geklede vrouwen en mannen met
cowboy hoeden, Indian veren en trapper
hoeden en het uitgebreide muzikale programma
dat op poten is gezet voor. Zo hebben bezoekers de gelegenheid om van dicht bij de
meer dan 400 blinkende en liefdevol opgepoetste Amerikaanse en Europese trucks met
perfecte afwerking van veel chroom, te bewonderen. Onder de chauffeurs is er dan ook een
enorme concurrentiestrijd om een titel in de
wacht te slepen van mooiste Truck op het festival 2016. Op donderdag, 11.08.2016 zullen
eerste Trucks al op het festival terrein aankomen.
Hoogtepunt is! De nieuwe Truck Store Niebel promotie truck die zal worden gepresenteerd!In
de western saloon begint op donderdag
2016/11/08 vanaf 17.00 het openingsfeest met
live muziek van Kitty Kayrousso & Cody. Ook is
er een groot scala aan activiteiten op het festivalterrein zoals dit jaar: Het Trucker tijdschrift
Fernfahrer trakteert bezoekers elke dag op hun
enorme Promotion Truck geweldige acties en
vele verrassingen inclusief live muziek op zaterdag en zondag. De overhandiging van waardevolle prijzen voor de beste, volgens de richtlijnen van DTCG e.V. toe te kennen prijzen
Trucks wordt ook uitgevoerd op de "Fernfahrer
promotie ervan" uitgevoerd op zondag vanaf
14.00 uur. De TRANSPORT AMBASSADEUR aanwezig met eegrote SHOW TRUCK maakt een
presentatie over de valkuilen en de dode hoek
waar de chauffeurs dagelijks mee te maken heb-

ben. Zelfs een originele RACE TRUCK is van
dichtbij te bewonderen en hij zal zijn motoren
laten brullen.
Op zaterdag zal de TV-zender DBMAX opnames
maken voor de Serie ASFALT COWBOYS. De
OUDE MELLE TRADING COMPANY bouwt een
enorme western kamp op en biedt tal van
optredens uit de periode van het Oude Wilde
Westen. Op zaterdag en zondag ontmoeten ze
met vele andere historische geklede, groepen
om een grootse parade te maken rond de Ostwestfalenhalle. BILLY THE KID zal het publiek
met zijn lasso kunst, zwepen trucs, en mes gooien vermaken op zaterdag en zondag. Er zijn weer tal van op afstand bestuurde GIANT Modelltrucks in schaal 1: 8 en 1:14 aangemeld. Ga
met uw kinderen naar "rijbewijs voor Kinderen"
een lokaal gebouwde parkoers.
Veel eetgelegenheden en Country &Western
kramen zijn ook dit jaar weer aanwezig.
Speciaal voor kinderen:
Country lady Kitty Kayrousso biedt kinderen een
Country show aan met plezier en spelletjes en
leidt de KIDS een beetje op in de kunsten van
het linedance. Een springkasteel, kinder vrachtwagens en ponyrijden maken het geheel compleet.
Hoogtepunt is ook het traditionele Bullriding
met ster presentator "ELVIS" Spectaculaire
paardenshow met de Limited rodeoruiters, en
een SPEED RODEO TSHOW (snelheid met echte
paarden)! In de western saloon is er elke dag
livemuziek met:Duo Diesel, Dusty Woodfield,
Kitty Kayrousso, Cody en natuurlijk linedance!
De dagprijzen voor het hele programma op het
buitenterrein, waaronder vrachtwagen show,
het bullriding, historische WESTERN CAMP, line
dancing en live muziek in de salon:
Donderdag: GRATIS! Vrijdag: GRATIS! Terrein is
geopend vanaf 10:00
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Zaterdag en zondag respectievelijk: volwassenen € 8,00
Kinderen (6-12 jaar) € 4,00, kinderen onder
de 5 jaar gratis!
Op zondag van 11.00 uur geen extra ingang
voor de hal.
Voor iedereen die het totale Truck Festival
wil meemaken is er als hoogtepunt het
muzikale programma in de Ostwestfalenhalle.
Dit jaar komen o.a. wereld sterren zoals als
LINDA GAIL LEWIS en Charlie Mc Coy uit de
Verenigde Staten, evenals Laura van den
Elzen, bekend van Deutschland sucht den
Superstar..
Vrijdag 2016/12/08, zaterdag 2016/08/13 en
zondag 2016/08/14, zijn de muzikale hoogtepunten in de westerse stijl ingerichte concertzaal met de elite uit de Duitse en internationale country muziek.
Vrijdag:
Charlie Mc Coy - www.charliemccoy.com
De Country legende uit Nashville / USA
Music Road Pilots feat. Nils Tüxen www.musicroadpilots.com
De NR 1 Country band van Nederland
The Forgotten Sons of Ben Cartwricht www.the-forgotten-sons.de
Entree: voorverkoop € 25,00 kassa € 29,00
Kinderen onder de 10 gratis toegang.
Deuren open om 18.30 uur
Zaterdag:
Truck Stop, de Cowboys van de natie
Duitsland Country Band Nr. 1 - www.truckstop.de
Linda Gail Lewis met band
The Boogie Woogie Country lady uit Louis
ana / USA - www.lindagaillewis.com

Laura van den Elzen met Jambalaya www.lauravandenelzen.com
Shooting Star uit Duitslands grootste ta
entenjacht
Entree: voorverkoop € 25,00 kassa € 29,00
Kinderen onder de 10 gratis toegang.
Deuren open om 18:30
Op zaterdag en zondag is er in de hal van
8:00-11:00, het traditionele Trucker ontbijtbuffet voor € 9,00 p.p. en iedereen kan er
aan deelnemen.
Op zondag 2016/08/14
Om 11 uur zal in de saloon de traditionele
misweer plaats vinden. Dit jaar is "Laura",
bekend van DSDS, er live bij aanwezig.
Vanaf 12.00: Grote Line dance party met Cody en Dusty Woodfield tot laat in de middag.
Hier komt ook een line dance groep (met
hun eigen muziek) om hun vaardigheden te
presenteren.
Zondag is de afronding van het festival in de
Ostwestfalenhalle met een After show party
met: Michael Antony Austin (GB) - Apple
Jack (D) en Duo Diesel (D) om nog één keer
te knallen. De toegang is dan geheel gratis!
Ons advies: Weekend Ticket (alleen
verkrijgbaar via de organisator) voor de hele
dag op het terrein, in de hal en salon slechts
49,00 Euro
Vrachtwagenchauffeurs met hun trucks kunnen zich vooraf online registreren. De Truck
waardering volgt de richtlijnen van DTCG e.V.
Campings zijn er in overvloed.
Informatie: +49(0)5246-6153
Info en tickets: Truck Store Niebel
Tel. +49(0)5207-99122-0
www.wvniebel.de
E-mail: info@truck-store-niebel.com
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Thorn (NL) Country festival Thorn
Vrijdag 26 augustus (18.00-01.30)
Marco Hemelrijk, The Hillbilly Moonshiners
Zaterdag 27 augustus (11.00-01.30)
Gerard Bierman, T. J. Andrews, Dusty Owen, Old Country Folks,
Laura van den Elzen (NL) & Jambalaya band (DK)
Zondag 28 augustus (11.00-22.00)
Lisa Clark, Indian Summer country band, Robbie Masters, Trend

Entree prijzen
Voorverkoop :
Vrijdag : € 6.00
Zaterdag : € 10.00
Zondag : € 6.00
Kind vanaf 12 tot 16 jaar : € 5.00
Kind tot 12 jaar : gratis
Pas partout : € 20.00

Kassaverkoop :
Vrijdag : € 8.00
Zaterdag : € 12.00
Zondag : € 8.00
Kind vanaf 12 tot 16 jaar : € 5.00
Kind tot 12 jaar : gratis
Pas partout : € 24.00
Consumptie: € 1.75
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Davy Crocket weekend in Meterik van19 tm 21 augustus
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Verslag Wagenborg Country Festival
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Verslag Wagenborg Country Festival
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Ook adverteren in de Jan & Kitty’s Country corner nieuwsbrief?
Neem dan contact met ons op middels een e-mail:
info@jan-kitty.com
Of ga naar ons mailform op:
www.jan-kitty.con/country

Met een vriendelijke country groet,
Jan & Kitty Thomassen
Swalmen

Donaties zijn natuurlijk van harte welkom om ons te ondersteunen en daarbij
krijgt u als u dat wilt een extra vermelding in ons blad
HOME
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