DèVèltOp bij Omroep-Brabant
Op zondag 2 mei komt het Brabants Uurke uit Lieshout. Met de hilarische groep 'DèVèltOp' uit
Aarle-Rixtel, zangeres Jozefien Dortmans uit Uden en zanger Will Jonkers uit Schijndel.
Ook weerman Johan Verschuuren uit Aarle-Rixtel is van de partij in Brouwershuys Moorees in
Lieshout.
Jozefien Dortmans
Ze begon zich intensief met muziek bezig te houden toen ze stopte met haar werk als
onderwijzeres. Ze schreef en schrijft liedjes in haar ‘Ujese’ dialect waarbij ze zichzelf begeleidt
op haar accordeon. Tot nu toe bracht ze twee CD’s uit met daarop liedjes over alledaagse
onderwerpen die haar netvlies kruizen. Onderwerpen met een hoog lachgehalte, maar anderzijds
gaat ze ook de minder makkelijke zaken van het leven niet uit de weg. Een en ander zorgt ervoor
dat haar optredens steeds verrassend zijn, zeker ook als ze op de basgitaar begeleid wordt door
Paul van Extel.
DèVèltOp
Lachen,gieren, brullen. Lachsalvo’s. Smoeltrekkerij, verkleedpartijen op het toneel, de zaal nonstop op stelten zetten. Voilà, de trefwoorden die de optredens van deze Aarlese groep typeren.
Wereldberoemd in en voortgekomen uit het carnavalscircuit treden ze de laatste jaren ook op
tijdens andere bijeenkomsten als feesten en publieksevenementen. De twee heren en drie dames
hebben er zin in aanstaande zondag! De groep bracht al twee CD’s uit.
Will Jonkers
Will Jonkers, geboren in Berlicum maar woonachtig in Schijndel, is van beroep gitaarleraar en
geeft les in de regio Den Bosch, Veghel en St. Oedenrode. Zijn zelf geschreven dialectliedjes
omschrijft deze Brabantse troubadour als sfeervol en vrolijk. Dat zal ook wel te maken hebben
met zijn warme stem en, hoe kan het anders, zijn voortreffelijk gitaarspel. In 1999 bracht hij een
CD uit met zeventien Brabantse liedjes onder de naam ‘Van Alderhande Mense’.
U kunt er bij zijn door kaarten à € 7,50 per stuk te reserveren bij Brouwershuys Moorees in
Lieshout op telefoonnummer 0499-42.12.09.
't Brabants Uurke' is een wekelijks programma van Eric Kolen met aandacht voor het Brabantse
dialect en liedjes in het Brabants.
Met onder meer 'Bij Wijze van Spreke', de oudste rubriek van Omroep Brabant, waarin luisteraars
wordt gevraagd de betekenis van een dialectwoord in te sturen.

