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Meubels opzij voor muziek
in de huiskamer

REPORTAGEMUZIEKFESTIVAL TE GAST

Het kan er op een mooie zondagmiddag toch al behoorlijk druk zijn, maar gister-
middag was er een extra reden om op de fiets te springen en koers te zetten naar
Garnwerd. Daar werd de vijftiende editie van het muziekfestival Te Gast In Garn-
werd gehouden.

in de huiskamer
GEERT JOB SEVINK

GARNWERD Terwijl in het grasveld
naast de middeleeuwse kerk klez-
merband Sidaro de oren pleziert met
toegankelijke deuntjes, krioelt het in
de dorpsstraten van de muzieklief-
hebbers. Met een glaasje witte wijn
in de ene en een lekker hapje in de
andere hand kletsen kennissen met
elkaar bij, terwijl de zon zijn zegen-
rijke werk doet.

In de kerk, in de molen en in
twaalf huiskamers kan iedereen
kleinschalig genieten van muziek,
een toneelstuk van de plaatselijke re-
derijkersvereniging Io Vivat of een
optreden van stadsdichter Kaspar
Peters. Het muzikale aanbod is geva-
rieerd. Het publiek kan kiezen tus-
sen klassiek, jazz, wereldmuziek en
singer-songwriters.

In de niet erg ruim bemeten huis-
kamer van Meike van den Berg aan
de Hunzeweg zijn de meubels opzij-
geschoven om ruimte te bieden aan
VaiVaiVai, een Gronings duo dat aan-
stekelijke ritmische Braziliaanse
muziek maakt.

,,Ik werd drie jaar geleden ge-
vraagd of ik mee wilde doen en zoals
dat gaat op een dorp, dan zeg je ja.
Maar ik vind het ook verschrikkelijk
leuk’’, zegt Meike. Haar man en twee
jonge kinderen zijn gaan zeilen,
want vooral de jongste van 4 kan zijn
mond niet houden als er wordt ge-
musiceerd.

Zangeres Evelien Storm en gitarist
Digmon Roovers treden voor het
eerst op als duo. Roovers, bekend

van Five Great Guitars: ,,Het klikt
enorm goed tussen ons en hier op-
treden is geweldig leuk. Het is totaal
anders dan in een zaal. Op een podi-
um word je verblind door het licht
waardoor je het publiek niet ziet, ter-
wijl je hier op nauwelijks een meter
afstand zit. Ik knap hier zó van op!’’

Zijn muzikale partner Storm ge-
niet eveneens van de entourage: ,,Je
kunt hier ook heel zacht zingen, wat
op een podium niet goed over-
komt.’’

Ze benut de situatie ten volle, door
ruim de tijd te nemen om haar lied-
jes in te leiden. En passant leert ze
haar pakweg vijftien toehoorders
een paar woorden Portugees. ,,De

volgende keer dat jullie in Brazilië
zijn, kunnen jullie dit liedje allemaal
meezingen.’’

De organisatie van Te Gast In
Garnwerd is tevreden. Er zijn met
350 betalende bezoekers weliswaar
wat minder kaarten verkocht dan
vorige edities, maar door het prach-
tige weer was de sfeer top. Mintsje
Boersma: ,,Wat de invloed van het
weer op het aantal bezoekers heeft,
is gissen, want we hebben wel eens
edities met slecht weer gehad en
toch een heel goede kaartverkoop.
Dit jaar was er ook wel veel concur-
rentie, met Jazz Te Gast in Zuidhorn
en de Nacht van Kunst en Weten-
schap in de stad.’’
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Evelien Storm en Digmon Roovers treden op in de huiskamer van Meike van den
Berg. FOTO GEERT JOB SEVINK


