
 

 

 

 

 

WIE ZIJN WIJ 

 

Sans Retouche bestaat uit Wolfram 

Reisiger en Josée van der Staak, 

musici die hun sporen in het vak in-

middels ruim verdiend hebben met 

klassieke muziek, veelzijdige zang, 

jazz en beeldende kunst. Klank en 

kleur vloeien naadloos in elkaar 

over.  

 

Vanuit Wolfram's klassieke piano-

stukken ontstaat ter plaatse een 

schilderij. Tussen het schilderen 

door zingt Josée gevoelige liedjes.  

 

Vaak zijn er gasten, die ieder voor zich of samen met Sans 

Retouche weer iets unieks neerzetten. Zowel de plaats van 

handeling als de voorstelling zelf zijn altijd anders.  

 

Sans Retouche treedt ook graag bij u thuis op. Dan moet er 

wel een goed gestemde piano aanwezig zijn. Het schilderij 

ontvangt u als blijvend aandenken aan het concert. 

 

 

Webstek: www.sans-retouche.nl  
Contact: joseevanderstaak@hetnet.nl / T 0651263584 

 

 

 

 

 

Programma 

 

Eindelijk Vooruit 

 

Gasten:  
 

Niek Hietbrink en Mirjam Mare  

 

 

zaterdag 18 oktober 2014 

aanvang 20:00h 

 

 

Kapel op 't Rijsselt 

Mettrayweg 25 

7211LC Eefde 

  

onverbeterlijke muziek bekent kleur onverbeterlijke muziek bekent kleur 



 

 

 

 

 

 

 

Wolfram Reisiger   Josée van der Staak 
piano - accordeon - fagot   zang - gitaar - schilderwerk 
 

 

 

 

 

 

 
Niek Hietbrink Mirjam Mare 
contrabas - trompet - dichtwerk verteller 
 

 

      Eindelijk Vooruit 

 

1 Improvisatie 

2 Vandaag ben ik gaan lopen (Acda/deMunnik)  

3 Aufschwung (Schumann)  

4 De weg (MHuisman/MLems) 

5 Niek: Portret 

6 Hartenvrouw (JvdStaak/MLems) 

7 Niek: Rio Grande 

8 Mirjam: De derde oever vd rivier (JGuimarãesRosa) 

9 Prelude La Cathédrale Engloutie (Debussy)  

10 Als leven een zee is (JvdStaak-MKalmann/MLems) 

                —Pauze— 

11 Laat me vrij (JvdStaak/MLems) 

12 Doctor Gradus ad Parnassum (Debussy) 

13 Mirjam: Bottenvrouw (sjamanistisch verhaal) 

14 Visvisoen (JvdStaak/MLems) 

15 Niek: Gedichten 

16 Zoeker (JvdStaak-MKalmann/MLems) 

17 Intermezzo 1 (Brahms)  

18 Niek: Blauw 

19 Zeemeermin (JvdStaak-MKalmann/MLems) 

Niek Hietbrink is dichter, contrabassist 
(Klezmer), onderzoeker en docent commu-
nicatie. Hij was anderhalf jaar Windesheims 
huisdichter. Jules Deelder en Maria Vasalis 
zijn voor hem inspiratiebronnen. Deelder 
om zijn alledaagse taalgebruik, directheid 
en humor, Vasalis om haar treffende obser-
vaties in de natuur. Hij dicht sinds een jaar 
of zeven en kreeg de geest bij zijn eerste 
marathon . “Je krijgt dan een soort ruimte in 
je hoofd, dat heb ik wel in verband gebracht 
met het dichten. Ik begon ritmische zinnen 
te maken en dat ben ik gaan opschrijven.” 

Mirjam Mare is een meesterlijke verhalen-
verteller die de kunst verstaat om met mini-
male middelen een rijkdom aan beelden te 
scheppen. Ze studeerde in 1980 af aan de 
Theaterschool te Amsterdam. Na jarenlang 
dramales geven, ontwikkelde ze zich vanaf 
1988 tot professioneel verhalenverteller en 
trainer. Verhalen, sprookjes, mythes, litera-
tuur, fantasy bewerkt zij tot indringende 
vertelvoorstellingen, die liggen op het 
grensgebied van vertellen en acteren. Zij 
brengt enkele voorstellingen samen met 
pianist Wolfram Reisiger.  


