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- De Hoornse Stadsfeesten vinden plaats op vrijdag 19, 
zaterdag 20 en zondag 21 juni en wordt door velen toch wel 
gezien als hét hoogtepunt van het jaar voor de stad Hoorn. 
Allerlei muzikale talenten krijgen gedurende dit driedaagse 
spektakel de kans om zich te laten zien aan Hoorn en 
omstreken, maar ook grote acts waar menig festival of café om 
staat te springen ontbreken niet. Dit is de kracht van de 
Hoornse Stadsfeesten: het trekt een gevarieerd en breed 
publiek aan, wat dit jaarlijks terugkerende evenement tot een 
groot succes maakt. (I.K.) - 



De opening op de Roode Steen wordt verzorgd door Buikdansschool Alina (Roode 
Steen, 20:00-20:20). Al bijna 20 jaar is Alina in de ban van deze oriëntaalse dans. Dat de 
groep een goede choreografie heeft, blijkt wel uit de prachtige sensuele, vrouwelijke en 
elegante bewegingen. Dit in combinatie met de juiste muziek en prachtige kleding zorgt 
voor de juiste, mysterieuze sfeer. (M.W.) 

Na de betovering worden we weer stevig wakker geschud door Jack Shake & The 
Wishbones XXL (Roode Steen, 20:30-21:30). Jawek Kamstra en consorten (Ernst van 
Dusseldorp, Jesse Dekker, Brent Emmerink en Jake Tingen) hebben er overduidelijk zin 
in. Tijdens het optreden is er sprake van een ‘extended’ bezetting: Rosa Kramer en Merle 
Moeskops fungeren namelijk als achtergrondzangeressen. De aanwezigheid van deze 
twee talentvolle dames wordt nog eens extra benadrukt met het feit dat de mannen in het 
donker gekleed zijn, terwijl de dames zich in het rood gekleed hebben. Dat je niet per se af 
moet gaan op de nette kleding, bewijst deze formatie wel: het rockt alle kanten op. 
Zichtbaar genietend en met veel interactie (zowel met het publiek, als onderling) speelt de 
band gemakkelijk in het gehoor liggende nummers. Deze XXL- bezetting smaakt naar mijn 
mening absoluut naar meer, hoewel er dan naar mijn mening nog meer uit de twee 
zangeressen gehaald moet worden. Ze geven de nummers en de band absoluut een extra 
dimensie, maar krijgen net niet genoeg ruimte om volledig tot hun recht te komen. (M.W.) 
Van een band welke wordt aangevuld met twee dames, naar MUTS (Kerkplein, 
20:00-21:00), een rockband met alleen maar vrouwen. Zangeres Annette Eg staat bekend 
om haar krachtige stem én als brutale rockchick. De combinatie van zachte teksten met 
ruige uithalen en een zachtroze drumstel met een leren rokje is een unieke combinatie 
welke een minstens net zo uniek publiek aantrekt. Enige punt van kritiek is dat de 
zangeres soms haar teksten opleest via een iPad. Hierdoor gaat de interactie met het 
publiek soms verloren. (I.K.) 

Het rockgehalte van MUTS wordt nog even een niveau opgeschroefd bij het optreden van 
de band met de treffende naam Filthy McNasty (Koepoortsplein. 21:00-21:45). De zanger 
gaat zo tekeer dat zijn blouse er spontaan van openspringt en de microfoon bijna omvalt. 
Met nummers zoals ‘God damn motherfucker’ schreeuwt iedereen mee en ondanks de 
ruige muziek is de sfeer gemoedelijk: dit is wel de laatste plek waar een eventuele 
knokpartij zal ontstaan. (I.K.) 



Na een stevige dosis rock, is het tijd voor wat anders: het Hazeskoor (Dubbele Buurt, 
20:00-23:00). Dit koor uit Oosterleek, bestaat uit 35 vrouwen en mannen die één 
gezamenlijke passie delen: de liedjes van André Hazes. Initiatiefnemer Klaas Vis heeft met 
de aanwezigheid van het koor geweldige liedjes veilig gesteld voor iedereen. Juist omdat 
Hazes en zijn muziek voor solozang gemaakt is, maakt de act bij voorhand al nieuwsgierig 
naar hoe zijn elk werk opnieuw gearrangeerd heeft. Voor een unieke muzikale en sfeer 
beleving is het fantastisch om deze groep (in stijl) in het donker te zien optreden. De koek 
is nog lang niet op, waarmee ze hun voorbeeld op prachtige wijze tegenspreken. (M.W.) 

 

Met Soul Society (Jp Coen, 21:00-00:00) gaan we na de rock en het levenslied weer een 
heel andere kant op: het is hier vooral het hoge swing gehalte dat de band tot een feest 
maakt. De bandleden zijn ontzettend divers, maar toch is het één geheel en bovendien 
zijn de overgangen tussen de nummers perfect. Van ‘Blurred Lines’ tot ‘Billy Jeans’: alles 
komt voorbij en het leuke is dat het publiek er ook zo lekker in wordt meegesleept. Vooral 
de uitvoering van ‘I like to move it move it’ van de excentrieke zanger en showman is 
geweldig. Een ander verbluffend verschijnsel is dat het geïmproviseerd lijkt, maar dit niet 
is. Dit getuigt van een hoge kwaliteit als band zijnde, waarbij de zanger en band terug 
kunnen vallen op de kwaliteiten van een net zo unieke zangeres. (I.K.) 

Op het gebied van techniek is Tumbling Dice (Roode Steen, 22:00-23:00) de absolute 
nummer 1 van deze avond: dit is een band met duidelijke ervaring die bovendien 
ontzettend strak in het ritme speelt. Ieder bandlid gaat op een heel andere, maar wel 
duidelijk eigen manier op in de muziek die zij spelen. Jammer is dat het publiek erg ver 
van het podium afstaat: dit verdienen ze niet. Zeker niet als je nagaat dat de zanger een 
nummer opvoert als boodschap aan een goede vriend, die een dag eerder was overleden. 
(I.K.) 



Met meer dan tien mensen een band vormen en elkaar goed aanvullen, is moeilijk, maar 
Dutch Don’t Dance (Roode Steen, 23:30-00:15) slaagt hier absoluut in. De leeftijd in deze 
band ligt wat hoger, maar dit suggereert ook de goede kwaliteit van deze band: zij hebben 
overduidelijk ervaring. Het is vooral de zanger die met zijn opvallende outfit het publiek tot 
aan de dranghekken weet te trekken en enthousiast maakt. Niet zo gek, als je nagaat dat 
DDD al ruim 25 jaar bestaat! (I.K.) 

Bij het aanschouwen van de ruige hiphop rock cross-over door Martial Mouse 
(Koepoorstplein 23:00-00:30), valt gelet op het publiek de variëteit in leeftijd op: jong, oud, 
het maakt blijkbaar niets uit; voor deze muziek geldt duidelijk geen leeftijdsgrens. Naast 
het feit dat deze band echt staat als een huis, en hiphop geweldig met rock/metal weet te 
combineren, valt mij direct op wat het feit dat dit een afscheidsoptreden is met iedereen 
doet. Dubbel genieten is wat iedereen lijkt te denken. Het geeft een heel bijzonder gevoel 
van saamhorigheid in deze setting en het maakt het optreden ruig maar ook zeer 
emotioneel. De mannen van Martial Mouse beseffen het zich duidelijk; nog een keer 
knallen, nog een keer de fans toespreken en het iedereen naar de zin maken. Dan valt 
mijn oog opeens op een oudere man. Deze is overduidelijk lichamelijk niet in orde. Tijdens 
het concert klampt hij zich vast aan een paal die voor hem staat, zodat hij alles van het 
begin tot eind toch nog een keer mee mag maken. Nimmer onzeker of twijfelachtig, maar 
gedurende het gehele optreden trots dat hij er bij is. Een jonge jongen komt halverwege 
het concert naast hem staan, slaat zijn arm om de man heen en samen blijven ze zo een 
paar nummers luisteren. Ik bedenk me eens te meer dat het inderdaad niet uit maakt hoe 
oud je bent, muziek verbroederd, maakt emoties vrij, geeft een gevoel van verbondenheid, 
dat is zeer zeker gebleken op deze avond. (I.v.B.) 
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