
De eerste maal hoorde ik twee ac-
cordeonisten, Jean-Pierre Guiran en 
Cherie de Boer, die de mooiste num-
mers van hun cd zodanig vertolkten 
dat het gehele festival ademloos luis-
terde. Nog nooit had ik die stilte op 
een accordeonfestival meegemaakt.

 - Klank, NL Dat je, als je je “muziek” voelt, ook 
“muziek” kunt zijn. 

- Avro 

Je zou wensen dat je in de toe-
komst nog heel veel van ze mag 
horen

Alexandra Besuijen
 - het Parool

Opmerkelijk 
duo bezorgt accordeon einde-
lijk nieuw imago

- De Telegraaf 

Als 
geen 

ander 
etaleer-

den zij de 
grote moge-

lijkheden van 
hun instrument 

in balgvoering en 
toucher. - 

Jaap Wijnands-
 Noordhollands Dagblad

In-
tiem, 

ingetogen en 
vooral heel mystiek 

brachten zij het publiek in ver-
voering.

- Maastricht Aktueel 

...het fraaie Clandestin doet 
mij de rillingen over de rug 
lopen....
Ze voeren je mee naar een we-
reld waarin accordeonmuziek, 
ontdaan van quasi-virtuoze 
opsmuk, pure emotie wordt. 
Een heerlijke middag! 

Marion Kouwen
- Klank

Accordeon Melancolique 
schildert met muziek

maakt muziek met woorden 
Muziek in pure vorm

 Klassiek   Wereld   Chanson   Latin   Blues  Tango 

concerten 2022

Accordéon Mélancolique



Tenzij anders vermeld, reserveren: info@acmel.nl
0518-490028     06-10414238     www.acmel.nl

Concertagenda Accordéon Mélancolique              
|

|

Over Accordéon Mélancolique
Jean-Pierre Guiran en Cherie de Boer hebben in de loop 
der jaren een originele stijl ontwikkeld. Het bewust ge-
bruik van stilte geeft zelfs de meest eenvoudige stukken 
een intense spanning en geeft extra sprankeling aan 
ritmische melodieën. Twee accordeons vertolken eigen 
composities en muziek uit een scala van tradities, soms 
met toevoeging van zang. 

Hun muziek wordt over de hele wereld gebruikt door 
dansgroepen: de Franse hiphop-dansproductie van 
Accrorap, the Juilliard School of Arts in de VS en Com-
pañía Nacional de Danza II uit Madrid en door filmmak-
ers als Marten Scorsese. In de Engelse film “Rudy” 
(2021).  In Nederland gebruiken televisieprogramma’s 
als het Zwarte Goud (2017), Man bijt Hond, Wijn aan 
Gort, Kennis van Nu, KRO Kindertijd, 2Doc (Beukbergen 
2016) en Masterchef Holland hun muziek. Peugeot en 
Vodafone gebruikten hun muziek in TV-spots. 

CD’s en Bladmuziek 
Stuur een e-mail of bel ons op en geef uw bestelling 
door. We sturen u z.s.m. de bestelling met rekening toe. 
Leverbaar zijn: Onze nieuwe CD Blessing in Disguise, de 
live CD Petits Fours Frais en zowel CD als bladmuziek: 
Aquarelles, Gratitude, Les Invités, Le Nid Aimé, Parade 
des Poules en L’imparfait du Coeur. 
Bij concerten met korting verkrijgbaar. Pinpas en Smart-
phone betaling mogelijk.

bank: NL 51 INGB 00 00 355 674 
tnv Accordeon Melancolique, G. van Saksenstr 3, St.-Jacobiparochie   

Zaltbommel Zaterdag 18 september 2021 
Stadskasteel, Nonnenstraat 5–7, 5301BE. Mocht het weer te 
slecht zijn dan vindt het plaats in Gasthuiskapel,Gasthuisstraat 34, 
ook niet verkeerd.
Tijd 18 tot 22 uur, Lekker eten en muziek tussen de gangen door.
Reserveren info@bommelsbakhuys.nl of 0418-641619

Bolsward Zondag 13 maart 2022
Doopsgezinde kerk, Skilwyk 29.
Tijd 15:00-17:00 uur.
Zie ook boog-bolsward.nl

Wier Zondag 10 april 2022
Ioannis Theater Tsjerke, Lautawei 3a, Aanvang 15.00 uur. Entree 
15,- Er is geen pin-apparaat. Belangstellenden kunnen reserveren bij 
Simy Sevenster tel. 0518-471123 of s.sevenster@hetnet.nl. Zie ook 
Ioannis Theater Tsjerke.nl 

Heerenveen Zondag 14 augustus 2022
Huize Voormeer, Heideburen 97, 8441GN
Aanvang 15:30, Entree 15 euro, incl koffie/thee.

Heiloo Woensdagmiddag 24 augustus 2022
7 km van Alkmaar
Witte Kerk, Heerenweg 34, 1851 KS Heiloo
Aanvang 12:00 uur. Entree n.t.b.
Zie ook wittekerk-heiloo.nl reserveren info@wittekerk-heiloo.nl

Swichum Zondag 18 september 2022
8 km van Leeuwarden
Kerkje van Swichum, Ayttadyk 3, 9087 CD
Aanvang 15:00. Entree 12,50 euro
reserveren kerkjevanswichum.nl

Heiloo Donderdag 3 november 2022
7 km van Alkmaar 
Witte Kerk, Heerenweg 34, 1851 KS Heiloo
Aanvang 19:30
Entree 12,50 euro
reserveren info@wittekerk-heiloo.nl

Eelde Zaterdag 19 november 2022
4 km van Groningen, 20 km van Assen
museum Vosbergen, Vosbergerlaan 35.
Aanvang 20:00
Entree 20 euro         
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Schilderen met muziek

Accordéon Mélancolique schildert met muziek, maakt 
muziek met woorden. 

Woord en klank, je zou er stil van worden, maar door 
de speelse uitspattingen gaat je hart extra klop-

pen, verrast door de uitdagende ritmes wil je er op 
dansen, de melodieën beetpakken. 

Muziek in pure vorm.

Muziekstukken, met invloeden uit o.a. blues en Zuid-
Amerikaanse, Franse, klassieke en 

volksmuziek tradities, worden afgewisseld met chan-
sons, korte gedichten en citaten

Accordéon Mélancolique, accordeon maar dan 
anders. Muziekstukken en Chansons afgewisseld 

door pareltjes van gedichtjes, verrassend citaten en 
grappige anekdotes

Opname van Barcelona en Hattrick in arrangement en onder 
leiding van Bob Zimmerman  op 28 mei 2021 in de Power 
Sound Studio, Amsterdam.


