AMERICA IN SONGS
Amerika is het land van de onbegrensde mogelijkheden. Miljoenen mensen gingen ernaar
toe om hun American dream te realiseren. Een land dat op vele gebieden toonaangevend
is in de wereld, met een relatief korte, maar turbulente geschiedenis. Bewonderd,
bekritiseerd, maar altijd fascinerend.

Theaterprogramma over geschiedenis Verenigde Staten
In twee keer een uur neemt de Senior String Band u in haar nieuwe theaterprogramma
America in Songs mee door de geschiedenis van de Verenigde Staten. The pilgrim fathers,
de onafhankelijkheidsoorlog, de trek naar het westen, de slavernij, de burgeroorlog, de
onophoudelijke stroom van emigranten en de opkomst van de spoorwegen: ze komen
allemaal voorbij. Ook is er aandacht voor de wereldoorlogen, de Cuba crisis, de
indrukwekkende auto-industrie, de turbulente jaren 60, het conflict in Vietnam en de
idealen van pioniers als Martin Luther King.
Historische opfriscursus en heerlijke muziekvoorstelling tegelijk
America in Songs is een combinatie van liedjes, beelden en verhalen. Het is een
historische opfriscursus en een heerlijke muziekvoorstelling tegelijk. De drie muzikanten
van de Senior String Band brengen een keur van instrumenten mee variërend van
gitaren en bas tot viool, mondharmonica, banjo, percussie en autoharp. Via een beamer
tonen zij beelden die historische gebeurtenissen en personen weer helder op het netvlies
zetten.
Senior String Band
The Senior String Band is voortgekomen uit Calyx, een band die in 1973, dus 40 jaar
geleden, werd opgericht. Een band die overal in Nederland optrad, geregeld naar het
buitenland ging, vele CD’s maakte en diverse awards won. In 2007 maakte Calyx een
theaterprogramma over de geschiedenis van de countrymuziek. Dat programma won al
na een jaar de Dutch Country Music Award voor Concert van het Jaar en in 2009 kreeg
Calyx voor de dubbel CD met het repertoire van de voorstelling de Dutch Country Music
Award voor Album van het Jaar. Calyx reisde een paar seizoenen met het programma
langs vooral de kleinere theaters in Nederland. Overal waren de reacties van het publiek
bijzonder enthousiast.
Vol levenslust en muzikale ambitie
Door overlijden en ziekte is de bezetting van de groep kleiner geworden. De drie
overgebleven leden kozen voor een nieuwe naam: Senior String Band. Omdat alle
bandleden bijna 60 zijn en ze allemaal snaarinstrumenten bespelen een naam die een
vlag is die de lading dekt. Overigens zitten deze drie senioren nog vol levenslust en
muzikale ambities. Dat leidde tot de ontwikkeling van het nieuwe programma America in

Songs, dat heel geschikt is voor kleine theaters, maar ook bruikbaar is voor
huiskamerconcerten.
Muzikaal breed van stijl
The History of Country Music was een puur countryprogramma. Met America in Songs
kiest de Senior String Band voor een bredere muzikale aanpak. De groep verloochent
absoluut haar countrywortels niet, maar brengt in dit nieuwe programma ook folk, jazz
en popinvloeden. Voor 40+ers zal het repertoire een feest van herkenning zijn. Voor
jongeren is het een kennismaking met songs die de unieke geschiedenis van een
bijzonder land markeren.
De Senior String Band bestaat uit:

Paul van Dongen:
Ralph Vinjé:
basgitaar, banjo, autoharp gitaar, viool, basgitaar
en zang
mondharmonica en zang

Wim Pols:
zang, gitaar, mondharmonica
en presentatie

Het repertoire van America in Songs:
Voor de pauze:
Home on the range, Psalm 23, Yankee doodle, Cotton fields back home, Red river
valley/Yellow Rose of Texas, Orange blossom special, Nobody knows the trouble I’ve
seen/ Hard times come again no more, I wish I was in Dixie/When Johnny comes
marching home/The night they drove old Dixie down,
Kaw-liga en City of New Orleans.
Na de pauze:
Leaving on a jet plane, Danny boy, That ol’mountain
dew, Georgia on my mind, Sentimental journey,
Detroit city, The great atomic power, Mr Bojangles,
Abraham, Martin and John, Ruby, don’t take your love
to town en We’ll meet again (D)
Faciliteiten
De Senior String Band maakt graag gebruik van
beschikbare theaterfaciliteiten, maar heeft zelf ook een
compacte, hoogwaardige geluidsinstallatie (tot zalen
van ongeveer 400 mensen) en beschikt over een
beamer en scherm.
Voor het licht maakt de band graag altijd gebruik van
de installatie van het theater. De groep heeft een
promotiepakket met posters, foto’s en persberichten.
America in Songs is een waardevolle aanvulling voor het aanbod van uw theater,
vereniging of organisatie. De band speelt zowel op partage- als op uitkoopbasis.
Wilt u meer weten, neem dan contact op met:
Ralph Vinjé, telefoon 06 – 50645021, e-mail seniorstringband@live.nl

