
Programering van Café de Walrus tijdens Sluis
en Bruggen feest 2019

Donderdag 29 Augustus 2019

• 20:00 uur Mystery artist, binnen bij
Cafe de Walrus

Buiten Tap open tot 01:00 uur



Vrijdag 30 augustus 2019

• 14:00 uur Golden Oldies
• 14:30 uur We feel the Vibe

• 16:00 uur Big Bam Boom Band
• 19:30 uur EarOpener

• 21:00 uur SOS Abba

• 00:00 uur GrooveaLicious

Programmering van Café de Walrus tijdens
Sluis en Bruggen feest 2019



Zaterdag  31 augustus 2019

• 14:00 uur PB & the Jags
• 16:00 uur Capti Rando

• 17:00 uur Thomas Toussaint & Band
• 20:00 uur Patrick van Veen

• 21:00 uur Party Collective

Programmering van Café de Walrus tijdens
Sluis en Bruggen feest 2019



• Al sinds de Big Bang schuurt de Big Bam Boom Band de 
planken van diverse Nederlandse podia kaal met hun
energieke mix van rock, bluesrock en blues, maar dan wel op 
hun eigen manier.

• Gitarist Alfred v/d Linden speelde in The Juniors, Bintangs
en Frank Kraayeveld band. Zanger/basgitarist Fred Jacquet
speelde Groningen/Drenthe en Duitsland plat met o.a. Erwin 
Java's Second Skin. Drummer Wessel van Alphen speelde
eerder in Led Zeppelin tribute band Blackdog. Mondharpenist
Rinus is ook bekend van The Vintage Brothers.

• Vrijdag 30 aug om 16:00 uur

BIG BAM BOOM BAND



Earopener is de bijnaam die Rogier van Kralingen 
heeft gekregen van zijn vrienden, omdat hij de 
neiging heeft oren te openen. Hij maakt ‘akoestische 
soul’: een unieke, aangrijpende, zwoele, dynamische 
en originele indie sound. 

Rogier van Kralingen is schrijver, spreker, muzikant 
(Earopener) en founder van TheWholeStory. Hij is 
winnaar van de PIM-literatuurprijs en schrijver van 
onder meer The Outerweb (2015). Hij verricht 
productie, redactie en uitgave van film, boeken, 
scripts, blogs, artikelen en muziek.

Vrijdag 30 aug om 19:30 



SOS ABBAcoverband is een topact binnen de wereld van tribute bands en de allereerste in Nederland die een 
dergelijk eerbetoon aan de succesvolste glitter rockband ooit uit Zweden bracht. 
Net als veel tribute bands, is SOS ABBAcoverband ontstaan uit een project dat tot een eenmalig concert had 
moeten leiden. Echter het succes was dermate groot dat de gelegenheidsformatie transformeerde tot een band 
die inmiddels al jaren bijzonder succesvol aan de weg timmert. 
Niet alleen in Nederland, maar in België en Duitsland is SOS ABBAcoverband inmiddels een vaste waarde 
geworden. Ook in Scandinavië heeft men inmiddels kennis mogen maken met deze superformatie. 
De unieke herkenbaarheid van het legendarische repertoire van ABBA kenmerkt zich door enorme muzikaliteit 
en loepzuivere, vaak meerstemmige, zang. De zes super enthousiaste topmusici weten deze typische ABBA 
kenmerken perfect over te brengen op hun publiek. 
Of er gespeeld wordt in een café, festival, bedrijfsfeest, theater,op een senioren-evenement of voor een 
studentenfeest, het dak gaat er gegarandeerd af! Letterlijk van de jongste jeugd tot 99-jarigen, iedereen wordt 
gegrepen door de energie van SOS ABBAcoverband en de onweerstaanbare sound van Agnetha, Björn, Benny 
en Anni-Frid. Beter bekend als ABBA!!! 

Vrijdag 30 aug om 21:00 uur



PB and the Jags treedt zaterdag 31 augustus vanaf 14.00 uur op bij Cafe de Walrus in Weesp. 
PB & THE JAGS - een dynamische Rhythm & RootsBlues Band uit Haarlem - Krasse bluesers die 
o.a. gespeeld hebben bij de Oscar Benton Bluesband, New City Bluesband en Max Laadvermogen 
- De band speelt zowel Engelstalig als Hollandstalig.

Met nummers van Muddy Waters, Little Walter, Willie Dixon, Otis Spann, Slim Harpo, Cuby & 
Blizzards en eigenzinnig Hollandstalig blueswerk laten de heren een stevig bluesvuur op het 
podium vlammen.

Zaterdag 31 augustus 14:00 uur



Amsterdam Sing
Songwriter CAPTI RANDO

• Capti Rando is de artiestennaam van Brian Abdoelhak, zanger en multi
instrumentalist. Of hij nu solo optreedt of in bandformatie - samen met Jimmy 
Nagaura (gitaar/rap), Mike Wijdenbosch (bass), Ken Luske (drummer) en Gabriele
Kapel (toetsen) - in al zijn nummers hoor je zijn energie en creativiteit terug. Capti
denkt namelijk niet in beperkingen, maar in mogelijkheden.

• Capti Rando’s muziek is moeilijk onder te verdelen in een genre. Van klassiek, tot 
elektronisch, jazz, country, pop of funk; de muziek die hij maakt is een interessante 
mix van alle genres en daardoor nooit voorspelbaar. Dat is ook niet zo gek gezien 
Capti’ Rando’s vroege muzikale invloeden. Op school luisterde hij nooit naar 
mainstream muziek en schalde er voornamelijk 70’s muziek uit zijn koptelefoon, van 
Elvis Presley tot Chuck Berry. Thuis waren George Michael, Björk en Paulo Conte vaste 
prik. Hoe meer stof op een album, hoe beter, aldus Capti’s motto.

Bekend van o.a. Glazen Huis, RTL late Night en 

Diverse festivals door het hele land.

Zaterdag 31 aug 16:00 uur



• BIOGRAFIE THOMAS TOUSSAINT BAND (NL)
• De gemeenschappelijke passie voor blues- en rootsmuziek heeft ertoe geleid dat vier jonge
• muzikanten uit verschillende windstreken elkaar hebben gevonden met als resultaat de 
‘Thomas.Toussaint Band’. De bronnen waaruit deze vierkoppige formatie hun inspiratie tappen
zijn Chicago blues, swing, Louisiana swamp, rock ’n roll en New Orleans R&B.
• De band speelt met een ontembare gedrevenheid de blues zoals die bedoeld is maar voegen
hier ook hun eigen interpretatie aan toe. Vanuit hun passie voor de blues wil deze band laten
zien dat blues actueel is voor iedere leeftijd van 18 tot 80.
• De Thomas Toussaint Band bracht een eerste EP genaamd “Groovin’ On Up” uit in juli 2016.
• Thomas Toussaint nam in maart dit jaar een Award in ontvangst voor Beste Blues 
Harmonicaspeler van Nederland 2016. Hij timmert met zijn viermansformatie hard aan de weg. 
De verwachting van hun komst? Een spetterende set blues- & rootsmuziek waarin dit alles
behalve doorsnee ensemble grenzen opzoekt zonder daarmee de context en de essentie van het 
genre te verliezen. 

THOMAS TOUSSAINT BAND 

hmps://www.thomastoussaint.com

Zaterdag 31 augustus 17:00 uur



Bezetting
Thomas Toussaint – zang & harmonica
Harm van Essen – gitaar
Paolo de Stigter – drums
Dirk Wagensveld – bas

• Wapenfeiten
• > Thomas is award-winnaar als Beste
Harmonicaspeler van Nederland 2016
• > De Thomas Toussaint Band stond in augustus
2015 in het voorprogramma van Guy Forsyth
• > Thomas Toussaint speelde/werkte samen met 
o.a. Tail Dragger, John Primer en The Hoax
• > Dirk Wagensveld deelde al eerder het podium 
met Millstreet Blues Band en Rootbag
• “De Thomas Toussaint Band is de toekomst van de 
Europese blues scene, die gelukkig nog steeds
• groeit.” – Martin Lang, Chicago, IL.

THOMAS TOUSSAINT BAND 

Zaterdag 31 augustus 17:00 uur



- Winnaar talentenjacht Meet the pro’s 
2017
- Kwartfinalist Bloed zweet en tranen 2015
- Debuutsingle "Morgen is de dag"
- Uitverkocht Patrick van Veen & Friends
- Huiszanger Almere City
- Huiszanger Café Cheers
- Huiszanger Café Peter Beense
- Koningsdag Abina
- Bevrijdingsfestival Almere
- Dutch Valley Spaarnwoude
- 6x uitverkochte dinnershows
- 2x Gay Pride Amsterdam (Contra en Abina
boot)

PATRICK VAN VEEN
Patrick van Veen is een allround zanger met een veelzijdig repertoire. In 2014 vergaarde Patrick 
bekendheid met zijn optreden rjdens de Gay Parade in Amsterdam, waar zijn optreden op de 
Contra 73 boot live op televisie werd uitgezonden. Ook stond hij in dit jaar op diverse grote 
fesrvals als het Jordaanfesrval en de serie Amsterdammers ontmoeten in diverse steden. Tijdens 
koningsnacht staat hij voor 8000 mensen te zingen in de Westerstraat voor de deur van het 
beroemde Café Nol. In 2015 was Patrick te zien in het televisieprogramma Bloed zweet en tranen, 
waarin hij met de vertolking van het liedje ‘Ik heb je lief’' van Rene Froger de kwarsinale wist te 
bereiken. In een ware thriller tegen Tino Marrn, waar hij met het liedje "Als jij had gedacht" van 
Wesly Bronkhorst de studio op z'n kop zet, moet hij ondanks lovende krireken het programma 
verlaten. Patrick brengt in de tussenrjd 2 singles uit en doet dan mee aan de presrgieuze 
wedstrijd om de nieuwe huiszanger van het bekende Jantjes Verjaardag te worden. Patrick eindigt 
als 2e in een fotofinish met de uiteindelijke winnaar Yves Berendse. Inmiddels bouwt Patrick 
verder aan zijn status als zanger en kan hij enkele mooie nieuwe opdrachten aan zijn cv 
toevoegen. Prominente opdrachten als Koningsdag Abina (8000 mensen), Bevrijdingsfesrval 
Almere (10000 mensen) passeerde reeds de revue en met komende klussen als Dutch Valley en 
opnieuw de Gay Parade is Patrick op de goede weg naar zijn doel: Definiref doorbreken in de 
Nederlandstalige muziekindustrie. Hij bracht begin juni 2016 zijn eerste single uit in de 
Nederlandse pop! Samen met Bram Koning is Patrick een nieuwe weg ingeslagen om nummers te 
maken en zingen die dichter bij zijn hart liggen. Met de single “Zij is ‘t” zet hij de eerste stap in 
deze richrng. De singlerelease, met onder andere optredens van Mike Peterson en Quincy werd 
een groots succes in het bruisende Café Tante Roosje in Amsterdam.

Zaterdag 31 augustus 20:00 



• Partyband 'Party Collective' is dé coverband die met hun ongelooflijke
energie iedere zaal op zijn kop zet. Muzikaal is veel mogelijk. De band kan de 
mooiste klassiekers uit de jaren 60, 70 en 80 spelen, om vervolgens via de jaren
90 tot de hits van nu de avond knallend te eindigen.

• Alle muzieknummers worden 100% live gespeeld. De band bestaat uit 5 
stoere mannen en 1 sexy lady. Samen maken ze er een groot feest van om nooit 
te vergeten! 
• Partyband 'Party Collective' is ontstaan op het Conservatorium van 
Rotterdam. De ambitie van de muzikanten was om een coverband van het 
hoogste niveau op te zetten. Dit met een zeer breed repertoire, een energieke
performance.

PARTY COLLECTIVE

Zaterdag 31 augustus 21:00 uur

https://www.evenses.com/coverband-boeken

