
DE KLAPROOS
OPENLUCHTTHEATER 2018
Alle voorstellingen starten om 14.30 uur en duren tot ongeveer 16.00 uur

Zondag 5 augustus C
ove

rb
and Lyn

x

Als 
afsl

uite
r v

an het s
eizo

en, d
e ultie

me fe
estb

and 

Zondag 29 ju
li 2

forU
 / R

onald M
oray

Muzie
k m

et g
evo

el e
n de M

aste
r o

f M
agic

 

Zondag 22 juli Los Del Sol

Het swingende, m
ulti-i

nstrumentale tweemansorkest

Zondag 15 juli The Power Flowers

Heppie peppie hippie songs uit de jaren ‘60 en ‘70

Zondag 8 juli Popkoor S(w)ing your 
heart out

Om stil van te worden en om niet meer stil van te kunnen zitten

Zondag 1 juli Desray Manders / Jan  
Kanis / Roger Happelband

Nationale en internationale grootheden

Programma 2018 De Klaproos 

Goed om te weten:
U vindt openluchttheater De Klaproos op 
het terrein van Pro Persona in Wolfheze. Alle 
voorstellingen zijn gratis en reserveren is niet 
nodig, er is plaats genoeg. Bij slecht weer 
wordt een voorstelling verplaatst naar De 
Brug, op hetzelfde terrein (volg de borden). U 
bent van harte welkom!

Meer weten?
Contactpersoon: Petra IJkhout
t: (026) 483 31 36 of (026) 483 31 37

www.propersona.nl
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Zondag 1 juli 2018 Desray Manders /  
Jan Kanis / Roger Happelband
In 1988 kreeg Desray Manders dankzij de Soundmixshow van Henny 
Huisman voor het eerst landelijke bekendheid. Daarna vormde zij met 
rapper D-Rock het gezicht van de Nederlandse eurodancegroep  
2 Brothers on the 4th Floor. 

Jan Kanis is een bluesy gitarist met een soulvolle stem. Jan heeft  
verschillende albums opgenomen en onlangs nam hij deel aan ‘The 
Brooklyn Rhythm and Blues Project’. 

 Roger Happel, Patrick Drabe, Mark Stoop en Paddy van Rijswijk  
vormen samen de Roger Happelband. Deze zeer ervaren muzikanten 
hebben gespeeld of spelen met onder andere Candy Dulfer en Trijntje 
Oosterhuis.

DE KLAPROOS
OPENLUCHTTHEATER 2018
Alle voorstellingen starten om 14.30 uur en duren tot ongeveer 16.00 uur

Zondag 8 juli 2018 Popkoor S(w)ing your 
heart out
Laat u verwennen door een groep mensen met een gedeelde passie 
voor zingen, onder de bezielende begeleiding van Herma & Belinda. Zij  
verwennen u graag met een gevarieerd programma van nummers om stil 
van te worden... tot niet meer stil van te kunnen zitten! De naam zegt het 
al: zij zingen vanuit het hart. 

Zondag 15 juli 2018 The Power Flowers 
Jan Quuk Koekwauz, Paul Peace en Magic Mary van The Power  
Flowers spelen groovy, heppie peppie hippie songs uit de jaren ‘60 en 
‘70. Ze reizen in hun oranje Volkswagenbus en het lijkt alsof de tijd heeft 
stilgestaan voor deze drie Woodstock survivors. Hun spontane  
muzikale Sitt-INN’s veranderen regelmatig in een Lay-INN door hun 
enorme repertoire en magische harmonieën. Songs die u meenemen op 
een muzikale trip zonder zorgen. Yeah!



De Vrienden van De Klaproos
Opnieuw staat er een seizoen voor de deur met gratis voorstellingen in ons prachtige openluchttheater De Klaproos. Een theater, waar 
we als Wolfhezenaren trots op mogen zijn en waarvan we hopen dat het nog tot in lengte van jaren zal blijven voortbestaan. Daarom nodigen 
we u ook dit jaar weer uit om toch vooral Vriend te worden van De Klaproos. Want juist de Vrienden maken het mogelijk om eens een wat 
duurdere voorstelling naar Wolfheze te halen, om bij te springen als de budgetten niet toereikend blijken te zijn, om de omgeving van De 
Klaproos een beetje aan te kleden. Wordt voor € 15,00 per jaar ook Vriend van De Klaproos door uw bijdrage over te maken op bankrekening 
IBAN NL05 RABO 011.78.07.338 t.n.v. Stichting Vrienden van de Klaproos, o.v.v. uw naam en adres en vraag bij elke voorstelling die u 
bijwoont om een gratis kussentje want:

Bij De Klaproos zit je goed!

Stichting Vrienden van De Klaproos
p/a Johannahoeveweg 6
6874 CD Wolfheze
t: (026) 48 21 999

Zondag 22 juli 2018 Los Del Sol
Op muzikaal vlak mag Los Del Sol met recht de naam ‘tweemandsorkest’ 
dragen. Een journalist omschrijft het duo als volgt: ‘Het multi- 
instrumentale en vocale duo laat met hun combinatie van panfluiten, 
Mexicaanse Mariachis, Spaanse klanken, Caribische ritmes en Latijnse 
Top 40 iedereen versteld staan. Doe je je ogen dicht, dan klinkt het als 
een orkest, doe je je ogen open, dan zie je dat al die ritmes en klanken 
slechts door twee mensen worden geproduceerd: Los Del Sol’.

Zondag 5 augustus 2018 Coverband Lynx
Dit is de ultieme feestband! Keer op keer staat coverband Lynx garant  
voor een spetterende liveshow. Met heerlijke gitaarpartijen, strakke  
baslijnen, indrukwekkende drums en vocals die staan als een huis.  
Lynx beschikt over een allround feestrepertoire, geschikt voor een breed  
publiek. Met hun enthousiasme en professionaliteit brengen deze  
topmuzikanten alle feesttenten, pleinen en zalen in beweging. Lynx  
speelt de allerbeste covers van de afgelopen decennia, maar ook de 
grootste hits van nu komen voorbij. 

Zondag 29 juli 2018 2forU / Ronald Moray
Sinds 2016 vormen Marjo Hulshof (vocals) en Vivian Tjin (gitaar) het 
akoestisch duo 2forU. Zij spelen bekende en minder bekende covers op 
geheel eigen wijze. Daarnaast zijn ze sinds enige tijd ook bezig met het 
maken van eigen nummers. 2forU maakt muziek met gevoel: transparant, 
puur en met passie. 

Ronald Moray wordt door slechts weinig goochelaars in Europa  
geëvenaard. In Nederland heeft vrijwel elk farmaceutisch bedrijf, iedere 
bank en elke televisiezender ervaren dat Ronald Moray zorgt voor een 
kroon op het entertainmentprogramma. Laat u verbazen! 


