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Met een gastoptreden van
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JITSCHAKA VAN LEEUWEN

UPstairs 

De sterren van Upstairs

Sopranen
Monica de Bie
Jeannette Bonouvrié
Ingrid Christiaans
Mieke Gaasbeek
Wilma Monincx
Anneke Pastoor
Wilma Ramaker
Yvonne Schieveen
Ida Verkerk
Annelies de Vries 

Alten
Ankie de Boer
Ank Brouwer
Marjan Capel
Willemien van Ingen
Mieke Joosten
Joke van der Lee
Karin Nieuwerth
Corine Smit
Marja de Vries 

Tenoren
Kees Capel
Jos de Jong
Teo Monster
Frans Nieuwerth
Henk de Vries

Bassen
Jaap Bogaards
Richard Monincx
Jitze Ramaker
George Uittenhout
Henk de Vries

PROGRAMMA

13 en 14 november 2015
‘T ZAND MAARSSEN

CONCERT
25 jaar
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In het dagelijkse leven is Han-Louis Meijer 
werkzaam als pianist én dirigent en sinds 
1990 is hij docent aan het Koninklijk Conser-
vatorium te Den Haag. Piano speelt hij al van-
af dat hij 7 jaar is en hij dirigeerde zijn eerste 
koren toen hij 16 jaar was. Daarna koos hij 
volledig voor piano en debuteerde in 1988 in 
het Concertgebouw in Amsterdam als solist 
bij de wereldpremière van het concert voor 
piano en harmonieorkest. Veel later nam hij 
zijn eerste solo CD op met werken van Schu-
bert, Chopin, Liszt en Gershwin. In 2007 
pakte hij het dirigeren weer op bij Mannen-
koor Gouda’s Liedertafel en sinds september 
2011 is hij dirigent en artistiek leider van ons 
Close Harmony koor Upstairs.

De moeder van Eloy Smit zong veel gospel-
muziek, maar dit gaf Eloy niet die passie voor 
zingen. Dit veranderde toen hij het nummer 
‘Butterfly’ van Jason Mraz zong voor zijn mu-
ziekexamen. Hij voelde iets wat nog nooit 
had gevoeld en had het zangvirus te pakken. 
In 2014 deed hij mee aan The Voice of Hol-
land en kwam tot de live shows. Hij zong 
zelfs samen met superster Ariana Grande. 
Hij blies iedereen weg met zijn soul- en R&B 
stem. Nu studeert hij de discipline Hip-Hop-
Vocal op de Herman Brood Academie waar 
hij zich focust op zijn eigen muziek en zijn 
verdere ontwikkeling als artiest. 

De soulvolle zangeres Jitschaka van Leeu-
wen heeft al naam en faam gemaakt in Den 
Haag. Nu is zij druk bezig met een naam op 
te bouwen in Utrecht. Wees gewaarschuwd: 
deze dame heeft alleen haar stem nodig om 
je weg te blazen!

M.m.v.

Mark Baan - basgitaar

Vincent Kroon - drums

Peter de Vries - piano

We’re singing tonight

Friends

Something inside so strong 

Seasons of love 

Eloy & Jitschaka

Let the river run 

Somewhere out there 

If only you believe 

Every time I feel the spirit

PAUZE

Instrumentaal intermezzo

Africa

Ain’t no sunshine 

What a wonderful world 

Het dorp 

Eloy & Jitschaka

Don’t cry for me Argentina 

Bridge over troubled water

You are the sunshine of my life 

Thank you for the music  Jitschaka van Leeuwen

Eloy Smit

Han-Louis Meijer
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