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Muzikale kerkenfietsroute 
,'IIOOIW-GRONt'l;Gt:N· De M u
zikaJe kcrItc rtficlSnlute staat 
.ondag I"-_n elf ~n ,ijf uur 
• " ",. op h..-l poogramm" in 
NO(Ir(\.(;ronln~cn. Hct i5 al ... ""r 
de derde ~dill~ _~m dit ~ ... me-
nlcnt, dat ... ordt georganiseerd 
door de Stichting Rnllummer 
Kcrk en de Stichting lI.ïcolaa5-
kerk Oldcn<ijl. De deeIn""", ... 
kunne n kennismaken met het 
Hogeland,"I;ijtt rijke historie en 
prachti&c i<lndschap. omlijs:t: 
door (l<!n grole di_~rsiteit aan 
muziek. ht n!'gft! ru.to~ 
kerlten "'jn ' '''!$Chillende sono-. 
ten muliek te bcrlÛSlcren, ge
speeld door getakmeerde en .""r enth"u.~i:lste "",-~ici. 

liet prq:ramma U ." .' .... Wjllig dt, 
~r n'IHr Ie boren U dan op ~ dag 
j. '" ''Ol&en. mom h .... ft d ... alle ml>
g"lijkhlOde,. ... ,. ?row.uruna ""ar 
eigen smaak ~n voork~ur """en te 
"eU"n. 
liet program"", ,ie, er al, vol~1 
uil. Ir, do! Sim Ge<.rgiuskerk LIl 
Sti" ......... d """dt I>PllrirlOden door 
SpOOlduo E.,hn,im mei droevige, 
,'rulijke el! m~~epende m<'ll>
dieën van de llalkan, uit Scandina· 
_'Îi en "don dden op .-iooI en ar· 

.-." De Sint JWianak •• k in Rottwn ;. 
di .. ~ helilomein van The faunh 
rule mei covers van pop- .... blues
num", .... in een aIcoc..,ocb jnje. 
In de J.robilcO!rlc in Uithw-. kan 
meet genieten van TI'M!fel, 11'OIijke 
.... lklmurlek uit W,..t·Europa rn ... 
ul '"UI InStrumenten. vaak net iets 
anden dan Rel.>nUk~lijk 
De doo.,sgeztndc km in Uithui:cn 
''OI'TTl t hol pdoi\lm V"" The Touting 
Hoodoo.met repertoire "wrend 

''''' Amcricana tOl folk, liet >:iJo 
.wingen<loe up-H'rnpo en melancho
Ii>cl>e litdjoo mow ook ~Ulhcntic
k~ hlu,," ul'e bel"iS/ .... "" rijn . 
In de M.riak .... k ,';on lIilhulIc,· 
~ i. Mj. M ..... T. g •• , meI 
ccn mix van kle~nor On andere 
,'olbm". iek uit ,'oorn.m~lijk 
Oost·Europa, 
OrgctredC rl in de Sint l': iool.as
kerk iJl O""'crnlcland WOrd, cr 
door Suh.<hode. """ mix "an eigen. 
tijdse mlJliel<. folk en """ Inufje 
tMal .... ,'an P<>I Wijnberg met """ 
~anl. 
kik Bakk~r is "' ~" tn de Nicf>. 
t;.ukc<k in Oldenzijl. Hij IP""I! Op 
allerlei soonen nWten mLI>Îe!< v~n 
Noord·Amerikaan$o indianen. 
Boon & Van Grieken lJ'C!don op in 
de dorpskerk van 7..,nd_ met 
diveno. ooorten mu.óelt: jauy, Ien. 
Balbn en Iclenae •• op ,......rniU"". 
de in>tnun~l1t.n ..... nWt/saxufuoD 
en tr.kharmolni""accordeon 
Wim DaIm";j.,'J", .. Vri.ling rijn 
van de !"'rI'J in de i\nlooiu.<.ke.k 
in Kant"",. 0.. .... ,Me ."""It von 11 
tot hall Z. d. ' ... ""do ,',," half 2 tot 
; 
De optreden. >lanen op all. 00· 
lÎe<, bclt.. h-e in Kanten!, 0\> he, ho. 
Ie uur (1UIO, 12,00, 11.00. 14.00. 
15.00 en Ui.OO uur) en duren ong. 
,.".,.. 20 "ÛrM~n. T_ de con· 
ct."rt<"l\ door is er tijd om naar de 
~ Ioc:aáot ló! lietwn. Op di· 
_~ Ionoties u ook undadn ".ot 
de in...,.,t\iie ~ 
~""'. lnIorma". en het roU~ 
~ zijn I. vindo!tt op 
........... ttkol.aaskerkoldcndjl.n1. 
Da.,. is ook bel rO\neboeltjo int ... 
v-oaJ te do><nloadcn, Het boekje i, 
,'order t. 'irkrijRen bij d. dHlne
"",nd kerken, de VVV',irt Uithu.i· 
,en en War/lum ~n op dive"" "". 
dere )",atiel, 
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