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U bent welkom bij deze opening. Ans Advocaat, de galerie-houd-
ster, zal het openingswoord doen. 
Harry Broekman, saxofonist, en Marnick Tappel, gitarist, zullen 
ons tijdens de opening met hun muziek in sfeer van de Indian 
Summer brengen. 
In de Paardestal zullen van iedere deelnemer een paar werken te 
zien zijn. Na de opening zullen de kunstenaars U graag ontvangen 
in hun ateliers. 
Harry en Marnick gaan vanmiddag op tournee langs de ateliers: 
om 12:45 bij Jolande en om 13:30 bij Rianne. Bij droog weer 
spelen ze daarna bij Ansje, Maryke en Joke. 

 
 
 
 

Indian Summer 
De overgang van september naar oktober kan warm, mooi, verstild  en soms heiig  zijn.  Dat zet 
aan tot mijmeren over de zomer. De uitbarsting van de veranderende groene natuur in geel, 
oranje en rood kan de mens opjutten, blij maken en aansporen om te willen dansen en te 
feesten voordat de winter komt. 
Het vieren van de Indian Summer of nazomer wordt op verscheidene plekken in de wereld 
uitbundig gevierd. In Nederland is er jaarlijks een Indian Summer muziekfestival in Broek op 
Langedijk,  een van de grootste festivals in Nederland. 
Bij verscheidene Indianenstammen in  Noord Amerika komen de stamgenoten aan het eind van 
de zomer voor een feest bij elkaar. Een prachtig kleurrijk feest waarin met dansen de goden 
worden bedankt voor de oogst. De goden keren in de nazomer weer terug naar de bergen en 
komen terug in het voorjaar  om het nieuwe gewas te beschermen. 

Duo Marnick & Harry 
Marnick Tappel is de afgelopen jaren actief geweest in diverse formaties zoals jazzcombo, Sing en 
Songwriter, coverband en bigband. Harry Broekman deelt zijn passie voor muziek. Naast het leiden van 
diverse bands is hij actief als saxofonist, o.a. in het Noordpool Orkest. 
Marnick speelt gitaar en basgitaar en Harry saxofoons, fluit en klarinetten. Samen improviseren ze op 
bestaande pop en jazz thema’s, maar er zijn geen vaste afspraken. Een groot muzikaal avontuur DUS!  
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Joke Klaveringa 
Meerweg 2 
9312 TD Nietap 

Maryke Wiegers 
Haulerwijksterweg 4 
9342TK Een 

De Paardestal 
Hooghaar 1 
9321XW Peize 

Jolande van Luijk 
De Pol 24 
9321VC Peize 

Rianne Kooijman 
Kerkstraat 4 
9321HB Peize 

Ansje van den Muyzenberg 
Zuurseweg 19 
9321HG Peize 

    


