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Fluitenkruid & Trunk Size Music 
Sint-Lucaskerk ‘s-Hertogenbosch 

9 december 2017  



Duketown Ladies 

Duketown Ladies uit ’s-Hertogenbosch is een enthousiaste groep  

dames die het barbershop zingen een eigentijdse en kleurrijke 
invulling geeft. Het koor is opgericht in 2009 en bestaat op dit 

moment uit 25 leden en 2 aspirant leden. Er wordt 4-stemmig 
a capella gezongen en het repertoire bestaat uit Engels- en Nederlandstalige liedjes.  

 
Dirigente Evelien Janssen-Clement 

 
Tenor  Lies   Marjolein   Monique 

Lead  Annie   El   Els   Marij   Marjola   Marti   Ria   Sylvia   Toos   Tryntsje 
Bari  Els   Ilse   Marie-Louise   Marion   Marjorie   Mia   Riet   Rita 

Bas  Anita   Marleen   Léonce   Thea 
 

Asp.leden   Andrea   Trudie 

 
www.duketownladies.nl volg ons op  

 
 

   

 

Fluitensemble Fluitenkruid 
 

Fluitenkruid is een blokfluitkwartet, bestaande uit: 
José van Bezouw, Margot Blauwhof, Hermien Luth 
en Theo van Kessel. 
Zij allen bespelen de sopraan-, alt-, tenor- en de  
basblokfluit. Plezier in het spelen staat voorop maar  
wanneer er belangstelling voor een luisterend oor is,  
zijn zij u graag van dienst. Zij vertolken muziek uit de Renaissance-, Barok-, klassieke periode 
en volksmuziek uit diverse landen. 
De naam Fluitenkruid is bewust gekozen: zoals kruiden de smaak van ons voedsel verhogen, zo 
willen zij muziek als een heilzaam kruid uitdragen. 
 

   

 

Zang- & Gitaarduo Trunk Size Music 
 

Het Brabantse Trunk Size Music bestaat uit  
Nynke van Vessem (zang) en Albert Jansen (gitaar). 
 
Zij brengen semi-akoestische muziek. Hun passie ligt bij de  
Nederlandse kleinkunst, dus talige liedjes die een verhaal  
vertellen. Maar ook up-tempo popnummers en swingende 
jazzmuziek behoren tot hun  repertoire. Laat u verrassen door prachtige luistermuziek. 
 
www.trunksizemusic.com 
 

   



DUKETOWN LADIES 

 

 Barbra Ann 

 Give me a Barbershop song 

 Happy Together
 

FLUITENKRUID 
 

 Bourree, Menuett en Gavotte (Johann Sigismund Kusser) 

Canzon la Binama (Giovanni Domenico, Rognoni Taeggio) 
 

TRUNK SIZE MUSIC 
 

 Lente me (Toon Hermans) 
 Hallelujah (Leonard Cohen) 

 Ken je mij? (Trijntje Oosterhuis) 

 Dream a little dream (Ella Fitzgerald)

DUKETOWN LADIES 
 

 Love of my Life 
 Irish Blessing 

 Lean on Me 
 Blue Skies 

 
PAUZE 

 
DUKETOWN LADIES 

 

 O come all ye faithful 

 Minuit Chrétiens 
 Text me Merry Christmas 

 Silent Night 

 Have yourself a merry little Christmas 
 

FLUITENKRUID 
 

 2 menuetten (Georg Friedrich Händel) 

 Stay with me (m.m.v. sextet Duketown Ladies) 
 

TRUNK SIZE MUSIC 
 

 Het Lijk (Klein Orkest) 
 I’m dreaming of a white Christmas (Bing Crosby) 

 What a wonderful world (Louis Armstrong)
 

DUKETOWN LADIES 
 

 Prayer of the children 
 Lazy Day 

 Seaside Rendezvous 

 Christmas Hearts 
 

 
  



Onze hartelijke dank aan 

 
Sint-Lucaskerk  Anthonie van Oeveren 

 
Fotograaf  Hans van Diemen 

 
Vrijwilligers   Bert   Hans   Jan   Joris   Puck   Rob   Victor 

 

 
 

Fijn dat u er was! Wij hopen dat u hebt genoten. 
Blijft u nog even gezellig voor een drankje en hapje tijdens de afterglow.  

Graag tot ziens. 
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Vriend van Duketown Ladies 
 

Duketown Ladies is een koor met ambitie dat streeft naar een steeds hoger niveau.  

Het volgt daarvoor trainingen, workshops e.d. Wilt u ons streven ondersteunen met een 
vrije donatie? U wordt dan als Vriend van Duketown Ladies op de hoogte gehouden van 

alle activiteiten die worden georganiseerd. 
 

U kunt uw naam en adres mailen naar secretariaat@duketownladies.nl, of per post sturen 
naar: Duketown Ladies, p/a Oude Engelenseweg 15, 5222 AA ’s-Hertogenbosch. 

 
Bankrekening: 

NL 05 INGB 000 433 2532   t.n.v. Duketown Ladies o.v.v. Vriend van Duketown Ladies 
 

 
Zangers met ervaring gezocht 

 
Om ons koor te versterken, zoeken wij nog bassen en tenoren. Heeft u koorervaring  

en bent u geïnteresseerd? Stuurt u ons een mail: secretariaat@duketownladies.nl of  

belt u met Marti op 06-2203 1428. 


