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de succesvolle Lente Tour 
t de 42-jarige zanger, com
st, pianist en acteur Roon 
Iweer door ons land met zijn 
er Tour langs 14 locaties in 
rovincies. De tour start op 
ri en eindigt op 26 juni. Het 
n van de maar liefst 5 vaste 
!D in het jaar en zelfs gedu
e de coronaperiode bracht 
let zijn organisatorisch team 
me, corona-proof concerten. 
Izingt met veel bevlogenheid 
Ivertuigingskrach t bekende 
rs en eigen werken. Hij bege
~ichzelf achter de piano. Op 
IÏ doet hij Idsegahuizum aan. 

concert te Idsegahuizum in 
:Irustertsjerke vindt plaats 
lt om 20.00 uur. De locatie 
rl half uur voor aanvang van 
oncert geopend. 

p 11-jarige leeftijd speelt 
I Staal, oomzegger van wij
e bekende Groninger zanger 
Staal, de rol van Gavroche 
! nationale hit musical Les 
rables. Hij volgde piano- en 
lessen in zijn jeugd. Na de 
cal Les Misérables volgden 
1 in de musicals Tommy in 
, Rembrandt in 2006 en de 
succesvolle musical Petti
in 2010/2011. In de rock
t Tommy speelde Roon Staal 
,ofstomme en blinde jongen 
ny die het al flipperend tot 
all Wizard' schopt. 
rlummer Help Me Through 
lJight van oom Ede coverde 
: 2000 met zijn broer Roelf, 
ied dat de basis legde voor 
s verdere muzikale carriè
:aal ging daarnaast filosofie 
~ren aan de Universiteit van 
erdam. In 2009 behaalde hij 
lachelorsdiploma. 
aar later brengt Roon Staal 
eerste studioalbum The 

ley uit, opgenomen in de 
y Rock Studio's van de 
~ singer-songwriter Gilbert 
livan. 

rlS deze Zomer Tour hoort u 
lde covers zoals The Boxer 
he Sound Of Silence van 
rl & Garfunkel, Help Me 
19h The Night van oom Ede, 
ve A Dream van Abba, An
of Europe van Ludwig van 

loven, Imagine van John 
Jn en eigen werken zoals 
ise, The Garden Of Light en 
~r Side. 
I zijn trouwe als nieuwe 
!k omarmt de warme hel
,tem en pianoklanken van 
Staal die dan weer vredig 

:ht zijn en even later werve
De kleinschalige concerten 
oestiekrijke kerken geven 
ltieme sfeer tussen het pu-
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bliek en Staal. Concerten zijn er 
naast Nederland ook in het bui
tenland geweest: in de Verenig
de Staten, Japan en Rusland. En 
binnenkort ook in Duitsland. 

Roon Staal, wars van sterallures, 
heeft naast zijn passie voor mu
ziek nog twee passies: wandelen 
en voetbal. Zijn wandelingen 
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toon Staal in Idsegahuizum 

In Pinksterweekend 
Kunstfestival Makkum 

brachten hem al in België, Frank

rijk, Engeland, Wales, Ierland, 

Noord-Ierland en Schotland. Hij 

is daarnaast eigenaar van Neder

lands grootste jeugdvoetbal toer

nooi voor kinderen en jongeren 

van 7 tot 17 jaar. In 2023 viert 

het toernooi zijn 20-jarig jubile

um. 

Helemaal thuis voelt de 42-ja

rige avonturier zich in Wester
land, vlakbij de Waddenzee. Daar 
woont hij samen met zijn ver
loofde en dochtertje. 
Geniet van een prachtig concert 
tijdens de Zomer Tour van Roon 
Staal terwijl u uw dagelijkse be
slommeringen even vergeet. Of 
zoals zijn vriend en mentor Art 
Garfunkel zegt: "Let the amazing 
tenor vocal performance of Mr. 
Staal now carry you away!" 

U bent van harte uitgenodigd 
om een concert bij te wonen van 
de Zomer Tour. In de pauze of 
na het concert kunt u een kijk
je nemen bij de cd-tafel waar er 
gelegenheid is om uw cd te laten 
signeren door Roon Staal. 

Alle informatie over de Zomer 
Tour kunt u vinden op www. 
roonstaal.com. Reserveren kan 
online of via het telefoonnum
mer 06-15 40 3125. 

Marco Käller 

Tijdens het Pinksterweekend is 
er weer kunst voor de Mienskip 
in Makkum. Gratis toegankelijk 
en voor iedereen is er wat te be
leven. Makkum ligt open aan de 
kust van het IJsselmeer vlakbij 
de Waddenzee, omringd door 
een wijds landschap met waar
den, dijken, terpen en vaarten. 
Onze lezers weten dat natuur
lijk wel. Een inspirerende om
geving, kortom, om kunst te 
exposeren op en in bijzondere 
locaties, karakteristieke histori 
sche monumenten, statige koop
manshuizen, oude kerken, een 
Koninklijke aardewerkfabriek en 
tuinen. 

Op vrijdagmiddag 3 juni 2022 
om 17.00 uur vindt de feeste
lijke opening voor genodigden 
van het Kunstfestival plaats in 
de voormalige aardewerkfabriek 
van Tichelaar. In het daarop vol
gende weekend op 4, 5 en 6 juni 
kunnen de bezoekers vanuit het 
Multifunctionele centrum op 
stap door Makkum. Lopend, fiet
send of gedeeltelijk varend met 
een elektrische praam. Bezoekers 
kunnen tijdens hun rondgang 
bij elke kunstenaar een prachtig 
vormgegeven ansichtkaart be
machtigen. Deze passen in een 

mapje dat tevens als routekaart 
dient. 
Er is een veelzijdig programma 
opgetuigd met onder meer een 
groot aantal gerenommeerde 
kunstenaars uit binnen- en bui
tenland. Zoals Marchien Cordes, 
Astrid Ritmeester, Peter Hiem
stra, Pieter Broertjes, Eddy Ste
vens en Frank Vanhooren. Maar 
ook onlangs afgestudeerde stu
denten van de kunstacademie 
Minerva te Groningen, in het 
bijzonder Tamar Yogev uit Israël 
met haar vernieuwende kerami
sche objecten. Veel kunstenaars 
zullen zelf bij het evenement 
aanwezig om over hun werk te 
vertellen en hun werkwijze te de
monstreren. 

Een aantal amateurkunstenaars 
heeft zich laten inspireren door 
de weidsheid van de Friese kust
lijn en de dynamiek van de wis
seling van de seizoenen. Trots op 
hun wereld en werk exposeren 
zij hun kijk op de schoonheid 
van IJsselmeerkust en het Wad
dengebied. De Urban Sketchers, 
verspreid door het dorp, leggen 
de schoonheid van Makkum vast 
in pentekeningen, aquarel en op 
doek. 

Voor de jongeren tussen 13 en 20 
jaar is er een speciale graffiti- en 
workshop-demonstratie. Onder 

leiding van street-art kunste
naar Maria Bouwhuis kunnen 
zij experimenteren met de spuit
bus. De werken worden nadien 
tentoongesteld. De mensen van 
kunstwerkplaats SMOEL uit 
Leeuwarden vervaardigen tijdens 
het festival een drietal kunst
werken onder de overkapping 
van het oude fabriekspand van 
Koninklijke Tichelaar en in het 
Waaggebouw. Diverse optredens 
en verhalenvertellers zorgen in 
de avonduren voor een intieme 
sfeer. 

De leerlingen van de drie Mak
kumer basisscholen creëren met 
kunstenaars een onderwater
wereld van afvalmaterialen. De 
kunstwerken zijn tijdens het 
Kunstfestival te bewonderen in 
de drie schoolgebouwen van het 
dorp. Ook zijn er workshops op 
allerlei gebied. Kunst- en land
schapselementen worden er op 
unieke wijze met elkaar verbon
den. 

Kortom: een gevarieerd aanbod 
van kunst en cultuur voor jong 
en oud! Het belooft een specta
culair weekend te worden met 
een afwisselend programma voor 
alle leeftijden. Kijk op makku
mart.nl voor informatie over alle 
deelnemende kunstenaars en het 
programma. 

http:roonstaal.com

