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LIVEMUZIEK IN HET FESTIVALPAVILJOEN
Speciaal voor het Filmfestival Hilversum hebben wij iedere
dag bijzondere live optredens geboekt. Kom lekker van deze
artiesten genieten in ons gezellige festivalpaviljoen.

Alle optredens zijn gratis toegankelijk.

FAY LOVSKY

WO 11 Okt 22.15
Fay Lovsky solo, met een gitaar en een
theremin. U kent haar van Kerstmis. Maar
ze bestaat ook in de herfst. Fay voelt zich
schatplichtig aan drs.P., Joni Mitchell, JJ
Cale, en Joao Gilberto en over die vector
lopen veel kleurtjes die een avondje met
haar repertoire tot een vrolijk, en wellicht
leerzaam, maar in elk geval onderhoudend intiem concertje maken.

Ten-Hut

DO 12 Okt 20.30
De band laat zich het best omschrijven als
een ratatouille van Arabische peper, overgoten met een funky sausje, geserveerd
aan een ko(l)kende, dampende massa.
Het gaat er met de paplepel in! De interactie met het publiek, de wisselwerking
tussen de instrumenten en zang zorgen
ervoor dat naast de goede muziek, het
niemand meer lukt om stil te blijven staan.

Martha Jane
and the Talisman

VR 13 Okt 19.00
Country grunge doordrenkt in blues met
een vleugje voodoo, zo omschrijven ze
zichzelf. De sound van de band is op blues
georiënteerd, niet in de laatste plaats door
de ongepolijste, diepe zang van Martha
Jane en het veelvuldig gebruik van de dobro en slide door Maarten Van der Grinten.
Een samensmelting van rauwe poëtische
Amerikaanse roots.

Maurice van Hoek

VR 13 Okt 22.10
Tijdens een reis door de Verenigde Staten komt de charismatische Maurice van
Hoek erachter wat zijn muzikale roeping
is; muziek die de waarheid spreekt. Alles
moet het liedje dienen. Deze Americanaartiest bracht in 2016 zijn goed ontvangen
debuutalbum Live Forevermore uit. Dit
najaar tourt hij met de Popronde door
het hele land en aankomend jaar staat
er weer een nieuwe plaat op de planning.
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ZA 14 Okt 17.00

Marc Straten

ZA 14 Okt 19.00

The Maureens

Een lied over het vangen van een spin of
het verliezen van een geliefde. Je komt
het allemaal tegen in het repertoire van
deze Nijmeegse singer-songwriter. Ooit
begon hij als schreeuwlelijk in een metal
band, maar verandering van spijs doet
eten. Nu is hij Nederlandstalige-liedjesknutselaar en entertainer, maar één ding
is hetzelfde gebleven. Op het podium
is hij thuis.

Zoals iedereen weet bestaan er twee
soorten muziek: de goede soort en die
andere. The Maureens spelen de goede
soort. The Maureens zijn Indie, Nedericana, Beach Boys, Byrds, Jayhawks,
Johan, Teenage Fanclub – maar vooral,
ze zijn alles wat je nodig hebt op elke
dag waarop de miezer tussen de huizen
hangt en de grijze lucht iets tussen regen
en natte sneeuw in belooft.

ZA 14 Okt 21.10

Michael Hrustelj Trio

Welkom in de wereld van Mihael Hrustelj.
Deze magische gitarist uit Slovenië combineert in zijn composities jazzmuziek,
Balkan, Latin, funk, hiphop en popmuziek.
Samen met zijn twee compagnons brengt
hij het publiek op virtuoze, meeslepende
wijze naar een hoogtepunt, totdat zij één
zijn. Vorig jaar deed de band mee aan de
popronde en aankomend jaar wordt hun
tweede plaat verwacht.

ZO 15 Okt 14.20

Steffen Morrison

Steffen Morrison brengt het oude soul
geluid tot leven met een nieuwe en opwindende eigenheid. De zanger heeft een
warme stem ‘met zo’n randje’ en met zijn
geweldige timing neemt hij vanaf de eerste noot zijn publiek op sleeptouw. Tjeerd
Oosterhuis produceerde zijn nieuwe EP,
met als hoogtepunt de single ‘Do It All
Again’ die dit jaar verscheen. Met zijn
band stond hij dit jaar op talloze festivals en 2018 belooft veel goeds voor de
zanger.

ZO 15 Okt 16.15

Postcards From Mars

Postcards From Mars, het alter ego Bart
van Dalen, is singer-songwriter muziek
met invloeden van pop, indie rock & folk.
Met een dynamische live-set die varieert
van een enkele gitaar tot energieke 5-koppige band, sleept Postcards From Mars je
mee met edgy gitaren, speelse toetsen,
veel harmonieuze samenzang en puntige,
avontuurlijke ritmes.
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