'loiang we er pfezier in hebben, bUjven we doorgaan'

Jamsessies Lijnden in de zomer

'f1ln alles wat' heeft plezier en speelt lekker door. (foto: Renee Heijmans)
REN~;E HEJJMANS

LUNDEN - Lekkere muziek maken en beluisteren in cell
hele ontspannen sfeer, Dat was afgelopen vrijdag weer te
ervaren op de Jamscssie in De Vluchthaven in Lijndcn.
In een afwisselend programma
ook toeschouwers. Theo de Klerk
lietendiverse muzikantcn uit het _ uit Lisse: 'We komenhier loch
gehele landzich weereens lekker wei speciaal om Cruise Control
gaan. MikeTigrinatcuit Almclo
Iezien optredcn,we kennen die
is iederemaand van de partij en
mensen al jaren, Op ons 25-jarig
wordtcrgens ingcdeeld, 'De sfeer buwelijksfeest hadden zij hun
is hier goed,er is geen cornpetieerste optreden, Maar hct is ook
tie, men wil elkaar niet aftroeven
leuk om anderen te zien spelen.
maar gewoon lekkermet clkaar
Ik houd zelf het meest van rock
'n roll.'
rnuzickmaken. Er is ook lekker
publieken hoe laterop de avond
Organisatie
het wordt hoe gezelliger,'
Cruise Control organiseertdezc
Overal vandaan
avonden en bestaat uit Petra StaTigrinatelogeertdan ook iederc
mitz (zang), Theo Pool(basgieerste vrijdagvan de maand - als
taar), Martijn Engelberts(gitaar)
dejamscssies wordengehouden- en Jeroen Engclberts(drum),
bij vrienden, Niet aileen muziHun motto is en blijft: zolang we
kantcnkomenoveralvandaan,
er plezier in hebben, blijven we

doorgaan. De hele zomer, Dus
ook de eerste vrijdag van augustus is iedereen weer van harte
welkom. Deze laagdrernpclige
jamscssies bieden aan iedercen

die muziek maakt de mogelijkheid om cen keertjc op te treden
voor publiek.

Aanmelden
De muzikantendienen zich van
te voren Ofop de avond zelf aan
te melden en hun cigen instrumenten mee te nemen. Zanginstallatie, microfoons, basverster-

ker en geluidsman Gino
Ravensteijn zijn present, Optredende bands zijn altijd bereid
om iemand te begeleiden. De
jamsessies zijn icdere eerstc vrijdag van de maand: tocgang is
gratis. Voormeer informaticen
aanmelden: engelbee@xs4all.nJ
of bel Theo Pool,tel. 06
54396037.
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