
MUZIEK BIJ DE BUREN OP STADSEILAND 
78 Easnadh 

 
Deze vijfmansformatie speelt 

vooral Keltische muziek uit Ierland. 

Af en toe maakt Easnadh (spreek 

uit als Asna) een uitstapje naar 

Schotse folk en americana. Met 

opzwepende banjo-tunes, 

gevoelige airs en sprankelende 

whistle-solo’s roept de band de 
sfeer op van oude pubs met sterke 

verhalen. 

Fanny Blankers-Koenstraat 23 

Bij: Thea en Ferdinand 
 

 
 

Stadseiland is een prachtig gelegen 

woonwijk in het zuiden van Arnhem, 

direct aan de Rijn. Een wijk waarin de 

stadsburen veel met elkaar en voor 

elkaar organiseren.  

 

 
 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat op 

Stadseiland in maar liefst zes 

woonkamers muziek voor u wordt 

gespeeld. In veel van de woonkamers 

vormt de Rijn het achtergronddecor van 

de muziek. 

 

U bent van harte welkom! 

 

Komt u ook? 

 

Zondagmiddag 

 9 december 

2018 
 

81 Bjast 

 
Monolithische klanklandschappen, 

die als hunebedden en menhirs 

omhoog rijzen boven eenzame 

contreien gevuld met donkere 

melodieën, zo laat de muziek van 

Bjast zich omschrijven. Zijn muziek 

begint waar pop eindigt en avant-

garde begint. Bjats sound is soms 

groots en meeslepend en dan 

weer klein en breekbaar. 

Fanny Blankers-Koenstraat 69 

Bij: Juliëtte en Peter 
 

  

79 Brass-IT 

 
Met trompet (2X), hoorn, trombone 

en bastuba brengt dit 

koperensemble een gevarieerd en 

veelzijdig repertoire. Brass-It speelt 

een jazzy en funky mix van pop- en 

filmmuziek naast klassieke stukken. 

Liefde voor de brassmuziek bracht 

dit kwintet bij elkaar. Een eenheid 

die met plezier samenspeelt. 

Fanny Blankers-Koenstraat 89 

Bij: Cecile en Warner 
 

82 De Drifft 

 
Liedjes die door de ziel snijden. 

Liedjes over het moeras waar je 

diep in wegzakt. Over overspel, 

verlangen, verkeerde keuzes, 

drank, hebzucht en foute vrouwen. 

Ondanks de uitzichtloosheid slagen 

de vijf mannen van De Drifft erin 

een prettig, positief optreden neer 

te zetten met swamp, tex-mex, 

rock en americana. 

Adriaan Paulenstraat 22 

Bij: Trijntje en Jos 
 

  

80 PennyLeen 

 
Energiek, flamboyant en expressief. 

Maar ook gevoelig, rustig en 

ingetogen. Zo kun je zangeres 

PennyLeen omschrijven, evenals de 

songs die zij begin dit jaar uitbracht 

op haar album ‘Still Waters / 

Savage Waves’.  
Een selectie van deze soulvolle 

popnummers met blues-, country- 

en rockinvloeden brengt zij nu 

akoestisch met Mathijs Budding op 

gitaar. 

Fanny Blankers-Koenstraat 59 

Bij: Wim en Koen 
 

83 Mr Gekko 

 
‘Eigenwijs, enerverend en 

improviserend met een voorliefde 

voor stevige rock’. Mr Gekko 
brengt covers uit de 

rockgeschiedenis vanaf de jaren 60. 

De band speelt een mix van 

nummers, van Led Zeppelin via The 

Waterboys tot Triggerfinger en 

Royal Blood. Mr Gekko heeft ook 

een aantal pittige eigen nummers 

op het repertoire. 

Max Euwestraat 44 

Bij: Francesco 
 

 


