
Zeebodem Tuinconcerten 2019 
 
Groei & Bloei, afdeling Noordoostpolder organiseert voor de 5e keer de Zeebodem 
Tuinconcerten. Deze concerten beloven net als voorgaande jaren weer een prachtig 
evenement te worden. Vrijdagavond 2 augustus kan men weer lekker swingen met 
een optreden van Them Lewis Boys. 
Zondagmiddag 4 augustus zal een wat meer klassiek karakter hebben met het 
optreden van Jan Vayne op piano en Petra Berger, sopraan. 
 
 
Lancaster Garden 
De concerten vinden plaats in de ambiance van een prachtige tuin in de 
Noordoostpolder; n.l. de Lancaster Garden aan de Lindeweg 6 in Emmeloord. Het is 
een landschapstuin van 4.000 m2 groot. De tuin heeft een eigentijds karakter door de 
strakke lijnen en hagen, maar binnen deze strakke begrenzing een weelderige en 
losse beplanting. De concerten beginnen vrijdagavond 19.30 uur (tuin open vanaf 
19.00 uur) en zondagmiddag 14.00 uur (tuin open vanaf 13.30 uur) 
Voor en na de concerten en tijdens de pauze kunt u volop genieten van deze 
prachtige tuin. 

 
  



Them Lewis Boys 
Zet u schrap voor een optreden vol rock'n'roll, blues, roots en boogie. Them Lewis 
Boys is de beste piano rocknroll band van Nederland en is de laatste jaren succesvol 
geweest op festivals in Engeland, Noorwegen, Zwitserland, België, Duitsland en 
Nederland. De band brengt een eigentijds eerbetoon aan de opzwepende piano 
rocknroll uit de jaren ’ 50 '60 en ‘70 van o.a. Jerry Lee Lewis, Ray Charles, Little 
Richard en Fats Domino. Maar ook zult u hier en daar het bluesy en soulvolle piano 
spel van New Orleans pianisten Dr. John en Allen Toussaint of de stampende roots 
boogie van Pinetop Perkins, Professor Longhair en Rob Hoeke kunnen gaan horen. 

Met de eigen nummers laten de mannen van Them Lewis Boys duidelijk horen waar 
hun muzikale roots liggen en eren zij hun helden, maar wel met beide voeten stevig 
in de modder van nu. Elk optreden is weer een spektakel. Toetsen vliegen door de 
lucht, dansen op de vleugel en de gitaar in de nek. Knappe prestatie als je hier stil bij 
kunt blijven staan. 

Frontman en pianist / zanger Jeroen Sweers speelde samen met boogie-woogie 
grootheden als Jaap Dekker en Rob Hoeke in theatershow The Grand Piano Boogie 
Train en maakte daarna furore met de Jeroen Sweers Boogie Woogie Band. Met een 
genadeloze lading pumping piano power dendert hij met Them Lewis Boys als een 
stoomtrein over het podium en wordt de 'tent' volledig op de kop gezet.  
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Petra Berger en JAN Vayne 
Een wereldzangeres en een pianovirtuoos geven een uniek Zeebodem Tuinconcert. 
Twee muzikale talenten die al jarenlang grote successen oogsten als solisten, 
bundelen nu hun krachten tijdens dit intieme middagconcert. Petra en Jan blinken uit 
in de unieke wijze waarop zij de wereld van de klassieke en lichte muziek 
combineren. Ze bevatten het vermogen "een gevoelige snaar" te raken bij hun 
publiek maar weten met hun ongedwongen presentatie en humor ook luchtig te 
amuseren. 
Het repertoire is breed en omvat, naast eigen stukken van hun met goud en platina 
bekroonde cd's, prachtig en herkenbaar materiaal uit het klassieke domein, de 
wereld van de popmuziek, de Nederlandstalige kleinkunst én de musical. 
De vocale veelzijdigheid van Petra en het indrukwekkende pianospel van Jan vullen 
elkaar perfect aan. Je hoort twee solisten die elkaar niet in de weg zitten maar elkaar 
juist de ruimte geven en versterken. Jan en Petra brengen dit met passie, elegantie 
en charme. Kortom; hier moet u bij zijn! 

 



Deze concerten worden financieel mede mogelijk gemaakt door de gemeente 
Noordoostpolder en het Prins Bernhard Cultuurfonds 
 

Wil je zeker zijn van een plaatsje? Koop dan alvast je kaarten in de voorverkoop. 
Hieronder lees je daar meer over. 

Voor meer informatie: www.noordoostpolder.groei.nl 
 
 
Kaartverkoop per concert 

 Op de avond zelf: 
Vanaf een half uur voor aanvang van het concert bij entree van de tuin. 
Prijzen: Leden Groei & Bloei: € 9,50 p.p. per concert   
  Niet leden:    € 13,50 p.p. per concert 

 In voorverkoop 
Prijzen: Leden Groei & Bloei  €  8,50 p.p. per concert   

   Niet leden     € 12,50 p.p. per concert    

Entreekosten overmaken op NL04ABNA0405654294  t.n.v. Groei & Bloei onder 

vermelding van n.a.w. of lidnummer en aantal kaarten voor welke concert. Kaarten 

liggen klaar bij entree van de tuin.  

 
 

http://www.noordoostpolder.groei.nl/

