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“Op de dansvloer van het leven 
Met een tango voor de boeg 
Kan het zomaar heftig stormen 
Ook als niemand daar om vroeg.”

Dit citaat van de Dijk (uit het nummer: als het golft), gezongen door de Skulpers, is het eerste 
muzikale wat ik hoor op de zaterdag. Het blijkt een citaat welke symbool zal gaan staan voor de rest 
van de dag... 

De dag begint namelijk rustig, maar indrukwekkend met een bezoek aan de Young Opera Noord-
Holland (Oostereiland, 11:00-14:00). In de binnentuin van Cinema Oostereiland komen Italiaanse 
aria's, duetten en ensemble stukken voorgeschoteld uit opera's zoals La Boheme en La Sonnambula 
voorbij. Young Opera Noord-Holland is een operagezelschap, welke bestaat uit klassieke zangers 
tussen 18 en 45 jaar. Het opera ensemble is gehuisvest in Alkmaar en staat onder leiding van 
operazangeres en muzikaal leider Anke van der Kooij. Van de locatie tot het weer, en van de 
aankleding tot de sfeer: alles klopt bij deze (voor mij persoonlijk eerste kennismaking met) opera.

Van het Oostereiland naar de Spoorstraat: hier heeft Manifesto zijn podium gehuisvest. Het podium 
biedt een breed scala aan activiteiten, waarbij vandaag de kinderen centraal staan. Het Hoorns 
Kinderkoor (Spoortstraat, 13:30-14:10) staat er ietwat verlaat, maar met volle zin op te treden. 
Dit enthousiaste leuke koor bestaat uit een groep kinderen(6 tm 10 jaar), welke onder begeleiding 
van Charlotte Compas vrolijke liedjes zingen.

Na het kinderkoor gaat Dazzling (Spoorstraat, 14:10) aan de slag. Dat deze dansstudio geen 
introductie nodig heeft, blijkt al uit het feit dat ze er meteen vol tegen aan gaan. Hoewel het geluid 
het soms laat afweten, laten de dansers zich hier niet door afleiden. Alle facetten van dans komen 
voorbij: African Urban, Modern, Hip-hop, werkelijk alles komt aan bod in de show-case.



Dan gebeurt er iets, wat totaal niet volgens onze planning verloopt: drie optredens van dezelfde 
artiest beluisteren. Om hier vervolgens geen moment spijt van te krijgen. de Amerikaanse Rebecca 
Loebe krijgt het voor elkaar om vier (!) keer op een dag een optreden te geven tijdens de Hoornse 
Stadsfeesten. Ze begint bij de Zwarte Olifant (16:30-16:50), om vervolgens door te gaan naar Hotel 
Mariakapel (18:00-18:30), om daarna ook nog eens twee ongeplande concerten op respectievelijk 
de Statenpoort en de Roode Steen (21:30-21:50) te geven. Hierbij heeft de Amerikaanse dame niet 
meer nodig dan haar gitaar en een dijk van een stem om te kunnen imponeren. 

Rebecca Loebe is niet de enige persoon die meerdere optredens tijdens een editie Hoornse 
Stadsfeesten geeft. Ook de heren Defact (Kevin van Oort) en Overleef (Levi Noe) kunnen er wat 
van. Naast hun optreden met Bob Role Family and Friends (op de vrijdag), staan de heren (zij het, 
in wisselende formatie) samen nog twee keer op het podium. Als Def3 United 
(Koepoortsplein19:00-19:45) staan de heren zichtbaar te genieten op een van de mooiste locaties 
tijdens de Hoornse Stadsfeesten. In een strakke, energieke en beheerste show, waarbij de 
platenmaatschappij Def3 Records centraal staat, komen verschillende mensen voorbij. Bob Role, 
Ome Gieles en (nu al een grootse ontdekking) zangeres Sharona Elvira voegen live ook 
daadwerkelijk iets toe aan de nummers. Tussen alle feesttracks (‘Je Moeder’, ‘Confetti’) brengt 
laatstgenoemde samen met Defact diens nummer ‘Keerpunt’ ten gehore. Een vroeg hoogtepunt, al 
halverwege in de set, omdat het nummer ondanks de emotionele lading, zowel bij de performers als 
bij het publiek keihard binnen komt. Naast de show, de perfecte gastoptredens en de interactie met 
het publiek, is diversiteit het sleutelwoord van deze formatie. 



Als verlengde van het Spot on Feico Tribute (Roode steen, 15:30-17:00) treedt Superkanja 
(Roode Steen, 19:00-20:00) op. Met de Zuid-Afrikaanse klanken, gecomponeerd en gearrangeerd 
door Feico de Leeuw, toveren zij bij iedereen een zomerse glimlach op het gezicht. Feico de Leeuw 
staat er om bekend dat hij jonge, beginnende en amateur artiesten altijd een podium heeft geboden 
in één van zijn vele projecten. Zijn gemis in en voor de stad is duidelijk voelbaar tijdens de vele 
optredens, welke ter ere van hem worden gegeven. Onderdelen van de Feicoriaanse Tour tijdens de 
Hoornse Stadsfeesten zijn (naast Superkanja) Merijn Mooijman & Friends, Cafe Chantant, 
Ooker, Cor Dol doet Jacques Brel, Men at Work en soul- en gospelkoor Uptight. een diverser 
en waardiger eerbetoon kan aan de man niet gegeven worden.

Dat er reikhalzend naar The Pierce Brothers (Roode Steen, 22:00-23:00) wordt uitgekeken, is mij 
al bij voorhand duidelijk. Dat er echter zo veel mensen op de been komen, en getuige zullen zijn 
van deze fantastische gebeurtenis heb ik niet zien aankomen. De timing kan dan ook niet beter: een 
week na Pinkpop krijgen deze mannen het voor elkaar om de gehele Roode Steen (tot ver richting 
het Kerkplein) vol te krijgen, nog zonder dat ze ook maar een noot hebben gespeeld. Waar mensen 
bij duo’s vooral denken aan acts als The White Stripes en Royal Blood, kunnen ze voortaan beter 
The Pierce Brothers als eerste noemen. Deze twee Australische tweelingbroers Jack en Pat Pierce 
hebben aan elkaar genoeg om elk festival (binnenkort ongetwijfeld ook stadions) plat te spelen. 
Samen brengen zij, in combinatie met ontelbaar veel instrumenten (waaronder een didgeridoo) 
echte Australische Folk muziek ten gehore. dat twee muzikanten tegelijkertijd gitaar, didgeridoo, 
mondharmonica, gitaar, (kick) drum en zang tot een geheel kunnen smeden (laat staan spelen) is op 
de Roode Steen nog nooit eerder vertoond. 



In het verlengde van de vrijdag, toont ook de zaterdag een divers en uniek programma. Met nu al 
optredens waar nog lang over gesproken gaat worden (Rebecca Loebe, The Pierce Brothers) en een 
overvloed met talent uit eigen omgeving, hebben de Hoornse Stadsfeesten op de zaterdag eigenlijk 
de buit al binnen. Met een programma vol nationale en internationale toppers is Hoorn op deze dag 
voor heel even een muziekmetropool waar niemand aan kan tippen.
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