
PETRA BERGER
Zaterdag 25 mei is Petra Berger als solist te gast. 
Het is niet de eerste keer dat De Bazuin Petra heeft 
uitgenodigd om aan een concert deel te nemen. De 
muzikanten kijken weer uit naar een hernieuwde 
kennismaking met deze topartiest.

Petra Berger’s stem en muziek laten zich niet 
gemakkelijk in één genre vatten en juist dat maakt 
haar als zangeres zo bijzonder en uniek. Met drie 
octaven tot haar beschikking beweegt zij zich net 
zo makkelijk in het klassieke domein als in de 
popmuziek. Bij de keuze van haar repertoire laat zij 
zich vooral leiden door haar diepste gevoelens en 
dat maakt dat haar eigenheid en persoonlijkheid op 
zeer herkenbare wijze doorklinken in alles wat zij 
zingt. Zij weet als geen ander haar publiek te raken 
met haar engelachtige, loepzuivere stem. 
www.petraberger.nl

JORDI REPKES
Jordi Repkes is voor ons een onbekende. 
Volgens dirigent Jos Jansen is dit een geweldige 
muzikant waar we dit concert enorm van zullen 
genieten. De gitaar solo in Innuendo van Freddie 
Mecury-Queen zal zeker een grote indruk maken.

Jordi Repkes is al vanaf z’n 5e onafscheidelijk 
van zijn gitaar en het maken van muziek. Hij staat 
bekend om z’n melodische en virtuoze gitaarspel, 
waarmee hij tevens de finale wist te bereiken van 
de ‘Sena Guitar Awards’. Op het Conservatorium 
van Amsterdam kwam hij erachter dat het schrijven 
van eigen songs een nieuwe dimensie geeft aan 
zijn leven als muzikant. Zijn muziek valt het best te 
omschrijven als Americana-Pop. Bekende invloeden 
zijn Ryan Adams, Dire Straits en Pink Floyd.
www.jordirepkes.nl

YOSINA ROEMAJAUW | THE VOICE KIDS
Begin van dit jaar won de 12-jarige Yosina Roema-
jauw The Voice Kids. een talent met een geweldige 
stem. Tijdens dit concert zal ze o.a. “Ken je mij” 
van Trijntje Oosterhuis samen met het orkest 
zingen. Yosina Roemajauw is één van de talenten 
in The Voice Kids. Yosina is nog maar twaalf jaar 
oud, maar dat zou je zeker niet verwachten als je 
haar hoort zingen. Samen met haar vader heeft ze 
al vaker opgetreden. In The Voice Kids weet ze de 
juryleden helemaal in te pakken. 

Yosina is geboren in West-Papoea, maar is snel 
na haar geboorte samen met haar moeder naar 
Nederland vertrokken. Haar vader woonde al in Ne-
derland en daar is Yosina dan ook opgegroeid. Deze 
jongedame heeft al eens gezongen bij Warchild en 
denkt dan ook dat Marco Borsato haar wel herkent.

Yavin Groenewegen
Yavin is sinds mei 2017 
dirigent van het Bazuin 
jeugdorkest. 
Yavin is een trombonist 
in hart en nieren met een 

duidelijk eigen smaak. Als musicus, trombonist, 
dirigent en muziekdocent is hij van alle markten 
thuis op muziekgebied. Geeft les op Trombone / 
Bariton / Euphonium / Bas. 
www.yavin.nl

Dirigent Jos Jansen
Jos Jansen is internationaal 
bekend als bastrombonist. 
Als solist trad hij op in 
diverse landen in Europa, 
Zuid-Amerika en in de 

Verenigde Staten. De soloshows van Jos bevat-
ten komische elementen, maar laten vooral een 
virtuoze trombonist zien, die zowel het klassieke 
repertoire als lichte muziek op zeer muzikale wijze 
vertolkt. In oktober 2014 zwaaide Jos Jansen af bij 
de Marinierskapel der Koninklijke Marine. 

Als solist op bastrombone geeft Jos Jansen 
workshops en clinics over de hele wereld en is hij 
veel te gast bij muziekverenigingen. Op dit moment 
toert Jos langs de theaters van Nederland als spe-
ciale gast in het theaterprogramma Brel & Brass.
www.josjansenmusic.nl

Tim van Werd DJ
“Wat je in huis hebt laat je 
horen” Tim is geen onbeken-
de bij De Bazuin. Speelt in 
het orkest trompet. Wellicht 
beter bekend als DJ bij de 

Gorcumse zomerfeesten en Sportgala. Maar ook 
actief in Amsterdam bij Escape en Paradiso. Dit 
jaar begonnen met succesvolle remixes van Balkan 
Disco en een enkele release genaamd Your Love. 
www.timvanwerd.com
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130 JAARKoninklijke Harmonie 
De Bazuin
Dit jaar bestaat de harmonie 
130 jaar. Jong en volop in 
beweging. 25 mei het grote 
jubileumconcert met alle 
orkesten. 

,,Evenementen zoals het jubileumconcert 
dragen bij aan de levendigheid van de stad. 
Daarnaast vind ik talent-ontwikkeling heel 
belangrijk. Ook daar houdt De Bazuin zich mee 
bezig. Het is belangrijk dat kinderen belang-
stelling krijgen om een instrument te bespelen. 
Maar een promsconcert biedt vooral ook plezier 
aan mensen. Het is fantastisch hoe muziek iets 
doet met mensen, waardoor ze opgetogen de 
zaal uit lopen.” ,,Dit wordt een heel mooi con-
cert van geweldige artiesten en een zeer goed 
orkest onder de fantastische leiding van diri-
gent Jos Jansen. Een belangrijk concert voor 
Gorinchem, een van de pareltjes.”
Burgemeester van Gorinchem Reinie-Melissant Briene


