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Achtste editie Koppelpop
pakt groots uit met Osdorp Posse
Duitsland, maar ook in
Nederland, Belgie, Oostenrijk Zwitserland waar
een almaar groeiende fanschare getuige mag zijn
van hun explosieve blazerssectie en opzwepende
Off-beats's .Tijdens hun
tours zorgen zij op festivals voor een uitmuntende stemming en dolgedanste nachten.

SUSTEREN
De achtste editie van
Koppelpop vindt plaats
op 29 augustus op het
Raadhuisplein in Susteren. Het programma is
wederom sterker en verrassender dan vorig
jaar.
Osdorp Posse, is de
Amsterdamse rapgroep
die al sinds de jaren '80
bekend staat als de grondleggers van de Nederlandstalige rap. De groep
heeft in goed overleg
besloten dat dit twintigste
jaar tevens hun laatste jaar
zal zijn en kondigt voor
2009 een afscheidstournee
aan om de duizenden fans
te bedanken. De heftigheid en de intensiteit
waarmee de Osdorp Posse
live optreedt kun je vergelijken met topsport. Het
belangrijkste ingrediënt
van de Osdorp Posse is het
harde, compromisloze,
eigen geluid in combinatie met tegendraadse tek-

sten en de meest energieke
liveshows. Ze zijn de oudste en langst bij elkaar zijnde hiphopgroep van
Nederland. Ze hebben in
die tijd een nieuw genre
neergezet, alle grote festivals met hiphop ontmaagd en op zijn kop
gezet , honderdduizenden

cd´s
verkocht, door
Nederland getoerd per
helikopter en vele andere
hoogtepunten. Ze staan
voor het laatst op Limburgse bodem op Koppelpop, een feit waar wij als
organisatie bijzonder trots
op zijn.
Met hun melodieuze

Pop-Ska, een perfecte mix
van Reggae,Swing en Jazz,
behoren de Quicksteps
met hun 10-koppige
bezetting tot een van de
meest
veelbelovende
bands wat de Duitse Skascene te bieden heeft.
Sinds 1999 verhit de band,
niet alleen het publiek in

STEIN
ZO 6 SEP wordt de derde editie gehouden van de ZuidLimburgse VVV Fietsdag. In totaal zullen er acht
verschillende gratis toeristische fietsroutes uitgezet
worden. BiblioNova Stein zal deze dag van 10.00 tot
17.00 uur als stempelpost fungeren. Tevens kan
men deze dag bij BiblioNova Stein een fototentoonstelling over Limburg bezichtigen van Piet Schuttelaar. Deze dag heeft men verder de gelegenheid bij
BiblioNova VVV en Limburgproducten te kopen. Er
worden echter geen uitleenhandelingen verricht,
inleveren of uitlenen van bibliotheekmedia is niet
mogelijk op deze dag. BiblioNova, Raadhuisplein 1a
6171 JB Stein, tel. 046-4331995 - www.biblionova.nl, e-mailadres info.stein@biblionova.nl

DeWolff

Osdorp Posse vereert Susteren met het laatste optreden in Limburg.

SPAUBEEK
ZO 30 AUG start om 12.00 uur de tiende editie van het
Boerehoffiès aan de Hobbelrade 68 in Spaubeek.
Deze keer zorgt voor de livemuziek achtereenvolgens de Effe Wachte Band, Sextet Steinetski en de
Free & Easy Band. Het Limburgs Boerenbuffet staat
klaar tussen 12.30 en 15.00 uur. Zoals elk jaar zal
men alleen voor het buffet vooraf moeten inschrijven. Dit kan bij H. Pruppers, tel. 046-4432168 en M.
Eijssen, tel. 046-4431179. De organisatie is in handen van Fanfare St. Caecilia Spaubeek. Entree gratis.
ZO 6 SEP wordt op de parkeerterreinen rond MFC
Spaubeek 't Raodhoes aan de Musschenberg van
14.00 tot 17.00 uur de 37ste editie van de Spaubeekse rommelmarkt gehouden. De entree is gratis. Doel van deze markt is de financiële ondersteuning van vier Spaubeekse werkers en werksters in
de missie van Congo, Brazilië, Indonesië en India en
hun opvolgers. Elk jaar kan er naar elk van de missieposten dankzij de rommelmarkt een bedrag van
rond €2.500 netto worden overgemaakt.

Na een optreden in het
populaire programma De
Wereld Draait Door gaat
het snel met DeWolff. Ook
op 3 FM word aandacht
besteed aan deze jonge
Geleense band. Een optreden in Paradiso moest
worden verplaatst van de
ST. JOOST
kleine naar de grote zaal,
ZO 30 AUG wordt het Limburgs Kampioenschap
de zaal was bomvol en
Eiwerpen in St. Joost gehouden. Er wordt begonwerd plat gespeeld. De
nen met een braderie om 10.00 uur, de wedstrijd
start
om 13.00 uur. De organisatie hoopt de nieuwe
Wollf maakt muziek die
kampioenen om 19.00 uur te kunnen huldigen. Het
vooral geïnspireerd is op
record verbeteren van 78.20 meter is natuurlijk het
de helden van de jaren '60
doel van de beste koppels. Aanmelden voor het
Eiwerpen kan bij Koos Jans, tel. 0475-483830 of
en '70. De entree is gratis,
Wim Ruijten, tel. 0475-486335 of via het gastenaanvang 13.00 uur. Info:
boek op www.mannenkoor-de-wiejerdzangers.nl.
www.koppelpop.nl
SUSTEREN

ZO 6 SEP vindt vanaf 14.00 uur het Burger Koningsschieten van schutterij St. Petrus & Paulus SusterenHeide plaats op het schietterrein van de schutterij
aan de Pissummerweg. Aanmelden kan via een
mailtje aan info@petrusenpaulussusteren.nl met
vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer
of via tel. 06-10667489.
een

Limburgse latina is terug
Vervolg van voorpagina
BERKELAAR/ECHT
May Peters is een paar
weken terug in Limburg om haar eerste
boek '¡ Música, maestra!' te promoten en
een aantal concerten te
geven.
De tromboniste uit Berkelaar vertrok in 1994 naar
Puerto Rico, waar ze in
contact kwam met de
Puertoricaanse
bolero
diva Gryssel Ramírez. De
twee rasmuzikanten zaten
meteen op dezelfde lijn.
Voor May is haar levens-

doel een brug te slaan tussen Puerto Rico en Nederland. Voor Gryssel is dat
doel veel gevoel in haar
muziek te stoppen.
Gryssel vertelt: "Het is
muziek maken in de stijl
van Frank Sinatra. Veel
drama en heel veel
gevoel." May vult aan:
"Muziek moet intensief
en met het hele hart
gemaakt worden. Er is
geen tussenweg. Het is
romantiek of niks.Dat lied
'Een beetje verliefd' klopt
helemaal niet.Het is hopeloos verliefd of niks."
May werkt vanuit Puer-

to Rico ook als correspondente voor Caribe Magazine, waarin ze haar ZuidAmerikaanse ervaringen
deelt met Nederlandse
lezers.In 2006 werd ze aangesteld als lerares op het
conservatorium. "Dat was
een unicum. Tot dan werden leerlingen alleen klassiek geschoold. Dit was
dus een nieuwe richting."
Overeenkomsten
Die nieuwe stijl noemen de dames 'feelin'.
May betitelt zichzelf niet
voor niets als de Limburgse latina,want "er zijn veel

overeenkomsten tussen
Limburgers en latino's.De
koelkast is altijd vol,
muziek is een wezenlijk
onderdeel van het leven,
maar ook een portie hypocrisie is meestal aanwezig."
May
presenteert
komende zaterdag 29
augustus op de Groenmarkt in Amersfoort haar
boek. Komisch vertelt ze
hierin wat ze meemaakt
als docent Trombone Jazz
en Caribische muziek aan
het Conservatorium van
Puerto Rico, over haar

zoektocht
naar
REGIO
geschikt
appartement,
ZO 30 AUG is er weer Open Tuin in de subtropische
over exotische eilandbetuin 'Touch of the Tropics'. De vakantiesfeer van veel
woners en natuurlijk de
exotische en mediterrane planten kan men proeven
in deze thematuin met zijn palmbomen, bananen,
muzikale uitstapjes die ze
reuzenbamboe, cactussen e.d. Geopend van 12.00
maakt tijdens haar optretot 17.00 uur. Locatie: Emmastraat 31, Schinveld,
dens. May en Gryssel treinfo 045-5259717.
den hier op met pianist T/M ZO 6 SEP. houdt de kunstgroep I.K.P. (Internationale Kunst Promotie) een zomertentoonstelling met
Thomas Böttcher en perveel variatie. Te bezichtigen zijn schilderijen in vercussionist Daniel Patriasz.
schillende technieken, bronzen beelden, keramiek
en glaskunst. De deelnemende kunstenaars zijn
Voor concertdata en andeHans Dieter Ahlert (Herzogenrath D) - Danny Beinsre info zie www.maypeberger (Oud-Rekem B) - Steef Bongers (Elsloo) - Jo
ters.com In oktober verDahlmans (Ulestraten) - Jessie Driessen (Elsloo) - Paul
Eurlings (Lanaken B) - Harrie Giesen ( Geulle) - Wil
trekt ze weer richting
Janssen (Spaubeek) - Jo Muijters (Ulestraten) - Kitty
Zuid-Amerika, naar het
van Neer (Sittard) - Ingrid Pusch (Erkelenz D) - Huub
land waaraan ze haar hart
Rouschen (Nieuwstadt) - Wies Stassen (Bunde).
Deze expositie vindt plaats in het cultureel centrum
heeft verloren: Puerto
(Harmoniezaal), Hulsertraat 77 in Geulle. De opeRico.
ningstijden: vrijdag 17.00 tot 20.00 uur; zaterdag
Danny Vanhoudt

14.00 tot 18.00 uur en zondag 11.00 tot 18.00 uur.

