
Wapserveen
Zondag 24 juli 2022

Het Slagen Land, Westeinde 220, 8351 HP Wapserveen
koffieconcert 11:00 - 12:00

middagconcert 16:00 - 17:00

Entree 10 euro, incl. koffie en Oekraïnse lekkernijen
Info en reserveren 0610414238 of info@acmel.nl

Zie ook www.acmel.nl

 Klassiek Wereld  Chanson  Latin  Blues  Tango  Film  

Concert Accordéon Mélancolique



Het Slagen Land

Het bijzondere aan dit podium is dat het is gehuisvest in een grote Drentse 
herenboerderij. Het biedt op dit moment ook een woonplek voor mensen die uit 
Oekraine zijn gekomen. 
Zij hebben spontaan aangeboden om lekkere Oekraïense hapjes te bereiden 
voor de bezoekers van de concerten.
Bij mooi weer spelen de musici in de bloeiende tuin tussen de fruitbomen en 
anders binnen in de knusse muziekkamer bij de houtkachel.

Cherie werd als jong meisje direct gegrepen toen zij voor het eerst een accordeon hoorde: 
“In het spel van Jean-Pierre vond ik mijn benadering van muziek helemaal terug.
Jean-Piere maakte als student serieus kennis met de accordeon, hij stortte zich totaal op 
dit instrument: “Hoe zij gebruik maat van dynamiek in de melodie spreekt me erg aan.

Hun eerste CD “L’imparfait du Coeur” werd  meteen door een Zweedse accordeonmaga-
zine uitgeroepen tot de beste accordeon CD van 1999. Dat betekende hun (internationale) 
doorbraak en sindsdien gaven ze honderden concerten.  - In 2022 komt hun achtste CD 
uit: “Blessing in Disguise”. - Sony heeft de CD La Vie en Rose uitgegeven, met Franse 
chanson klassiekers en! 4 nummers van Accordeon Melancolique!  -In 2021 namen zij 
twee composities van Jean-Pierre op met leden van het Metropole orkest in een arrange-
ment van Bob Zimmerman .   -Concerten in Denemarken, IJsland, Duitsland, Egypte, Por-
tugal -Grote namen in de film- en tv- en theaterwereld gebruiken hun muziek. 

Beroemd en onbekend..Wat is dat waard, de passie om schoonheid te delen is de drijfveer 
van deze artiesten.  Een ijzersterk duo.            Meer info op www.acmel.nl.

Accordéon Mélancolique


