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Jubilaris?

Of een medewerker die vertrekt? 
Luister direct voor of na uw toe-
spraak met alle genodigden naar 
een muziekstuk dat bij hem of 
haar past. Of dat speciaal door 

ons werd gemaakt.

Pauzemoment?
Tussen de gangen van een 

zakendiner even niet hoeven 
praten? Luister aan tafel naar een 

miniconcert.

Congres?
 Veel lange toespraken en pre-

sentaties? 
Tussendoor 5 à 10 minuten 
live-muziek doet wonderen!

Wereld van Muziek
Zuid-Amerikaans met Tango, 
Merengue, Bolero en eigen 

werk. van Grieks tot Schots, van 
Indonesisch tot Kaap-Verdisch, 

van Italiaans tot Antilliaans, 
van Russisch tot Surinaams.

Franse Tic
charmante chansons, 

wervelende musettes, zang en 
eigen composities

Puur Natuur
Muziek en Poëzie Programma 

geïnspireerd door flora en fauna, 
i.s.m. dichters.

Boek nu  info@acmel.nl  www.acmel.nl    
06-10414238   of   0518-490028

Jean-Pierre Guiran 
&

 Cherie de Boer 

Mélancolique
treden op in passende sfeer 

met de juiste thematiek.



Accordéon Mélancolique
Cherie de Boer en Jean-Pierre Guiran 
hebben met hun accordeonspel in 
Nederland een behoorlijke bekendheid 
verworven met hun CDs, concerten en 
bladmuziek. Hun muziek is regelmatig 
te horen bij TV-documentaires. In 
1999 werd hun eerste CD L’Imparfait 
du Coeur in Zweden uitgeroepen tot 
beste accordeon CD van het jaar. 

Wat opvalt in hun spel is vooral de be-
heerste en relaxte manier van spelen, 
de dynamiek en frasering. En natu-
urlijk de eigen composities en reper-
toirekeuze. Hun muzikale accu laden 
zij op in hun prachtige woonomgeving 
temidden van landgoederen en bos-
sen.

Referenties
Ministerie van SZW: “Compliment 
voor de samenwerking vooraf en de 
kwaliteit van de muzikale presentatie 
tijdens de uitreiking van de Joke Smit-
prijs 2004.” - I.E.C.Blans, projectlei-
der.

Nissan Europe N.V.:
“Many expressions of enthusiasm 
from both journalists and Nissan rep-
resentatives. “Accordéon  Mélancol-
ique” added that extra touch of mari-
time flavour and blended in well with 
the atmosphere on board.” T. Holmes, 
Manager.

Concerten in Nederland: 
*  Utrecht - Blauwe zaal van de Stadsschouwburg.
*  Hilversum - Raadhuis Literair! I.s.m: Vonne van der Meer, Tessa 
    de Loo en Nelleke Noordervliet
*  Amsterdam - Tijdens het Boekenbal 2004
*  Amsterdam - Van Gogh Museum. Vrijdagavondconcert. 
*  ‘s-Hertogenbosch concert in Theater aan de Parade
*  Enschede - Concordia. Tijdens tangofestival Fiebre del Tango.
    (zie www.acmel.nl voor actuele speellijst)
*  Al enige jaren gevraagd een concert te verzorgen op de dag van  
   de  Romantische muziek in Rotterdam .

Optredens toegesneden op de wensen van de opdrachtgever: 
*  Concert van 20 minuten tijdens de Joke Kool-Smit prijsuitreiking
    met minister de Geus, oud-minister de Boer, Noraly Beyer,
    president van de Nederlandsche Bank Nout Wellink
*  Een muzikale sketch voor een congres van 
    klachtenfunctionarissen in ziekenhuizen. Met gedichten, speciaal 
    geschreven anekdotes en natuurlijk veel muziek.
*  Een miniconcert tijdens een congres over Duinbehoud in het
    Museon in Den Haag

Waar hoort u hun muziek nog meer?
*  Mocht u de Amerikaanse  film “Picasso and Braque go to the 
    movies” zien, let dan op de muziek. Producer is Martin Scorsese!
*  De muziek bij de Vodafone reclame met zweefmolen.
*  Muziek van de CD “Parade des Poules” is gebruikt voor de
    IKON TV documentaire Oud en der dagen zat.
*  Er is een audiotour gemaakt voor bezoekers van The National 
    park op Ellis Island in New York, USA, De informatie op de MP3
    speler die daar verkrijgbaar is wordt afgewisseld door muziek
    van Accordeon Melancolique. 
*  Als je naar Parijs gaat is de kans groot  dat je Accordeon-
    Melancolique hoort op het informatiekanaal in wel 50 Hotels.
*  Het radioprogramma “de Wandelende Tak” besteedde een uur
    lang aandacht aan muziek van Accordéon Mélancolique.


