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www.goudenpet.nl

Voorwoord van het bestuur
Dames en heren, van harte welkom bij het Gouden Pet
straatmuzikantenfestival 2019. Dit is alweer de 33e editie.
Het belooft weer een mooie editie te worden die net als vorig
jaar bestaat uit 4 voorrondes te houden op 18 speelplekken met
36 deelnemers. Elke deelnemer is 4 keer te zien op een van de
speelplekken. De finale met 6 finalisten begint om 17.15 uur.
Elk jaar is het weer een verrassing welke muzikanten deelnemen
aan deze unieke en gezellige dag in de mooie Leidse binnenstad.
Er is weer veel diversiteit aan genres en de muzikale voorproefjes
die we hebben gehoord doen ons vermoeden dat de kwaliteit weer
hoog is. Het is elk jaar weer een puur muzikaal genot om in het
festival gebied rond te wandelen of op een van de vele terrasjes
met een drankje van de straatmuzikanten te genieten.
Wij zijn er trots op dit unieke straatmuziekfestival dit jaar voor de
33ste keer te kunnen organiseren. Dit hebben wij te danken aan
de verkregen subsidies, de bijdragen van sponsoren en de inzet
van onze vrijwilligers.
Wij wensen u allen van harte een heel goed Gouden Pet festival
toe en nodigen u vooral uit om ook de finale op het Hooglandse
Kerkplein bij te wonen.
Bestuur Gouden Pet

De Voorronde
De voorronde bestaat uit 4 speelrondes. Iedere deelnemer is
4 keer te zien op 4 verschillende speelplekken. In totaal zijn
er in het festival gebied 18 speelplekken, voornamelijk bij
horeca gelegenheden (zie de kaart in dit boekje). Er doen 36
verschillende groepen muzikanten mee. Tijdens de voorronde
lopen deskundige jury teams langs de acts om te beoordelen op
muzikaliteit en presentatie. Zij kiezen 4 acts die doorgaan naar
de finale. Er zijn ook 2 teams uit het publiek die ieder 1 finalist
uitkiezen. Hier wordt puur gelet op originaliteit en hoe de act op
het eerste gezicht overkomt.

De Finale
Om 17:15 uur begint de finale op het hoofdpodium bij het
Hooglandse Kerkplein. Hier zal kenbaar worden gemaakt wie
de 6 finalisten zijn. Zij spelen ieder één nummer. Nadat de
laatste finalist is geweest zal aan het publiek worden gevraagd te
stemmen (*). Degene met de meeste publieksstemmen wint de
Gouden Pet. Er wordt ook een juryprijs toegekend.

(*) De organisatie deelt stemkaartjes uit. Iedereen mag één stem uitbrengen.
De act met de meeste stemmen is publiekswinnaar. Er zal ter plekke nog
worden uitgelegd hoe de procedure precies verloopt.
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Aisling
13.00u (11)
2 | 15.00u (19)
10 | 14.00u (15)
16 | 16.00u (19)
15

Ierse Folk
Aisling is Gaelic (Iers) en betekent: droom, visioen. Met hun songs en tunes
vertelt Aisling over vrolijkheid, vrijheid of verdriet, laat je dromen of schudt je
wakker. Maar ook vrolijke deuntjes worden enthousiast gespeeld.

Antwerp Deadheadz
13.30u (04)
10 | 14.30u (03)
16 | 15.30u (12)
15 | 16.30u (12)
9

Country jazz
Pisteffo (zang, gitaar, ukelele, mandolele) en K-man (contrabas,
basgitaar, gitaar en productie) geven nu reeds een decennium lang
hun parallel universum vorm, één kosmische ballroom waarin Hank
Williams de rocksteady danst met Ella Fitzgerald en de Grateful Dead
voor de versnaperingen zorgt.

Backdoor stomper
13.30u (04)
18 | 14.30u (03)
13 | 15.30u (12)
12 | 16.30u (12)
4

Country / folk / Ierse muziek
Bert is de muzikaal leider van de band, zingt en beroert de snaren
van zijn gitaar. In de jaren 70 had Bert zijn eigen bluegrass band
“THE BLUEBAND” Hierna ging zijn aandacht naar Ans en de kids.
In de jaren 90 pakte Bert de muziek weer op. Hij werd actief in de
Zwolsche Muzerie en hield zich bezig met blues en rockmuziek.

Bedlam
1 | 14.00u (16)
6 | 15.00u (18)
3 | 16.00u ( 8
13.00u (11)

Ierse Folk
Vriendschap en enthousiasme voeren de boventoon in deze band. Behalve
Ierse liederen en folk worden ook Bretonse en Schots en scheve liederen
van stal gehaald. Ze gaan vaak over belangrijke zaken als drank, oorlog,
liefde en vrouwen en worden uitgevoerd op een manier zoals alleen Bedlam
dat kan.

BinnensteBuiten
13.00u (11)
12 | 14.00u (16)
18 | 15.00u (18)
15 | 16.00u (16

All round
Marije en Jurjen zijn één dag per jaar BinnensteBuiten. Dit jaar is dat
vandaag! Deze keer geen accordeon en geen gitaar: Less is more!
BinnensteBuiten gaat in elk geval weer voluit zingen. Als het even
kan samen met het publiek, Mooie liedjes, foutje liedjes, leuke liedjes.
Schaamteloos zingen!

Brian James
13.00u (11)
18 | 14.00u (16)
13 | 15.00u (18)
10 | 16.00u ( 4

Singer / songwriter
Brian James is in Canada geboren en op Aruba opgegroeid. Hij heeft 2
albums, “Right Here” (2014) over leven, liefde en verstrijken van de tijd
en “Let It Ride” (2016), over de vraag of liefde ooit vergaat (beide op oa
Spotify). Brian speelt in Leiden en internationaal en werkt aan een nieuw.

Buzzking
6 | 14.30u (01)
7 | 15.30u (17)
1 | 16.30u )14
13.30u (10)

Folk
Buzzking is ontstaan in de straten van Rotterdam, waar verschillende
straatmuzikanten gingen samenspelen. Daaruit ontstond dit vrolijk swingende
muziekgezelschap. De heerlijke “Skanking Folk” nodigt uit om lekker te dansen,
mee te zingen en er samen een tof feest van te maken...

Circo Sollievo
13.00u (03)
5 | 14.00u (04)
12 | 15.00u (12)
9 | 16.00u (12)
17

Circus
Circo Sollievo is een vrolijk orkestje. Met viool, flugelhoorn, accordeon en
tuba spelen wij muziek op straat en bij evenementen. Vrolijke muziek en
circusmuziek-krakers.

Czech This!
13.00u (10)
11 | 14.00u (01)
16 | 15.00u (17)
18 | 16.00u (12)
2

Folk
Twee geliefden met exotische achtergrond en jeugdige twinkeling
brengen tweestemmig bewerkte pareltjes uit de hele popgeschiedenis,
ondersteund door gitaar. Laid back, romantisch, intiem.

De Delftsche Troubadours
R
14 | 14.30u (04)
8 | 15.30u (03)
3 | 16.30u (12)
13.30u (12)

Classics, folk pop, rock
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Vier diverse persoonlijkheden die, dankzij een universele voorliefde
voor avonturisme en woeste hoeveelheden bier, verenigd geraakt zijn
tot het levendigste en muzikaal meest voorname studentengezelschap
dat Delft heeft mogen voortbrengen.

De Slechte Band uit Leiden
13.00u (15)
6 | 14.00u (03)
14 | 15.00u (04)
7 | 16.00u ()1

Het Nederlandse lied
20 jaar geleden zag de Slechte Band uit Leiden het levenslicht. Corné
(bas), Frank (zang), Joost (zang/snaredrum), Onno (zang/gitaar) en
Rudy (zang) spelen sindsdien hun Nederlandse meezingers op tal van
podia. Voor de band is elk optreden een feestje. In 2011 won de band
al een keer de Gouden Pet!

Dear Francis
13.00u (11)
3 | 14.00u (03)
7 | 15.00u (04)
6 | 16.00u ()14

Akoestische Pop
Dear Francis speelt akoestisch de grootste hits uit de Top40 en Top2000.
Met meerstemmige zang, akoestisch gitaar, bas en cajón worden nummers
van o.a. Justin Timberlake, Bryan Adams, Jason Mraz, Abba, Katy Perry,
Bon Jovi en nog veel meer keer op keer omgetoverd tot verrassende
muzikale kadootjes. In 2017 wonnen zij de juryprijs!

Dimma en Rijst Erbij
13.30u (12)
12 | 14.30u (04)
15 | 15.30u (03)
16 | 16.30u (12)
17

Rap/Hip Hop
Wij zijn twee rappers die individueel en samen raps schrijven,
opnemen en publiceren.

Andre Stijnen Trio
13.30u (12)
5
11 | 14.30u (04)
18 | 15.30u (03)
13 | 16.30u (12)

Jazzy swing
Het André Stijnen Trio zij speelt een zeldzaam type improvisatie Sweet
jazz. Ze houden allemaal van improviseren en de zoektocht naar vrijheid.
De muzikale achtergrond is van alle richtingen met een minimale
instrumentale setting maken deze Jazz tunes leven op een pure en
natuurlijke manier. Een vrije manier.

Flop(S)band
13.30u (03)
6
7 | 14.30u (12)
3 | 15.30u (04)
14 | 16.30u (12)

Allround
De Flop(S)band is een coverband die al 40 jaar actief is in diverse
samenstellingen. Vandaag zijn de versterkers en drums thuis gelaten
en doen zij de akoestische versie. Van Rock & Roll tot smartlap. met
de nodige humor. Komt allen kijken en allemaal meebrullen.

Fruitcompagnie
13.30u (03)
16 | 14.30u (12)
2 | 15.30u (04)
9 | 16.30u (12)
12

Liedwerk en poëzie
De Fruitcompagnie vertolkt lichtvoetig liedwerk en poëtische
ballades van eigen makelij. Gitarist Jelle, zanger/poëet Felix en Thijs
de percussionist gaan de emotionele lading van hun teksten op u
overbrengen. Ze gaan de uitdaging aan, zowel tussen de schuifdeuren
als ook op de Breestraat!

Gerrit Koopman
13 | 14.30u (12)
5 | 15.30u (04)
17 | 16.30u (12)
10
13.30u (03)

Pop/soul
Na jaren in diverse popbands gespeeld te hebben, speelt Gerrit nu een
solo programma. Soul muziek is een belangrijk onder deel daarvan. Bij een
optreden wordt meestal volop meegezongen en/of gedanst. Heel gezellig
feestje dus!!!

Haasnoot, Olsthoorn en van Kempen
2 | 14.30u (09)
9 | 15.30u (07)
5 | 16.30u 11
13.30u (14)

Experimentele polderblues
Het trio H.O.v.K gaat voor het eigentijdse levenslied. Met een mix
van blues, theater en voor gedragen poëzie als hoofd ingrediënten is
ieder optreden een muzikaal avontuur vol experiment en improvisatie.
Gitaar, Percussie en zang staat volgens de groep garant voor een
bijzondere muzikale ervaring.

Finale Gouden Pet
17.15u

gepresenteerd door Jaap van Buuren
Finale plein
Hooglandsekerkplein

Locaties
1

Hooglandse Kerkplein

2

Jantje van Leiden

3

Gangetje

4

Snijers lunchroom

5

Vooraf en Toe

6

City Hall

7

De Waag

8

Scarlatti

9

Ingang Annie’s

10

Café van Engelen

11

Dende

12

Meneer Jansen / Einstein

13

Bocconi

14

Koetshuis

15

De twee Spieghels

16

Nieuwe Rijn 33

17

Aan de Rijn

18

Borgman & Borgman

R

Vismarkt

Deelnemers
Aisling
Antwerp Deadheadz
Backdoor Stompers
Bedlam
Binnenste Buiten
Brian James
Buzzking
Circo Sollievo
Czech This!
De Delftsche Troubadours
De Slechte Band uit Leiden
Dear Francis
Dimma en Rijst Erbij
Andre Stijnen Trio
Flopsband
Fruitcompagnie
Gerrit Koopman
Haasnoot, Olsthoorn en van Kempen
Inkhorn Controvery
kelvinators
Klein maar Fijn
Kurkervrouwenkoor
One Man Band Di Stephano
Pro acoustic Swingfolk
Raisa
Sansan
Schering & Inslag
't Valies
TeeBeeBrown and friend(s)
Teorge Michael
The Happy Acorns
The Local keys
Uki-Man.
Veluwse Mondharpmannen
W8FF
Zo gaat het nu eenmaal
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IJN

Inkhorn Controversy
13.00u (16)
2 | 14.00u (08)
11 | 15.00u (18)
5 | 16.00u 9

Akoestische pop/rock
Inkhorn Controversy is een band uit Utrecht en speelt zowel
Nederlands- als Engelstalige alternatieve pop-rock. Met hun
eigenzinnige teksten schuwen ze ook uitstapjes naar kleinkunst niet.
Het nieuwe album ‘Not Now‘ is o.a. te vinden op Spotify. De band
speelt de songs akoestisch op straat.

Kelvinators
9 | 14.30u (12)
12 | 15.30u (04)
4 | 16.30u (12)
2
13.30u (03)

Garagepunkrocknroll
Roel op gitaar en zang, Frank op bas en zang en Jurie drums en
zang. Al meer dan 20 jaar rocken de Kelvinators door het land
met eigen werk en covers van the jam, undertones en nog veel
meer moois!

Klein maar Fijn
4 | 14.00u (08)
17 | 15.00u (18)
13 | 16.00u 11
13.00u (16)

Akoestische pop
Wij zijn Marit en Demi en we maken al een aantal jaar samen muziek
als zang en gitaar duo. We hebben samen opgetreden in Castellum
en bij Gluren bij de Buren. We spelen voornamelijk Nederlands- en
Engels talige akoestische pop covers. Gezelligheid en een goede sfeer
ontbreekt zeker niet bij ons!

Kurkervrouwenkoor
1 | 14.30u (16)
14 | 15.30u (08)
6 | 16.30u 8
13.30u 16)

Smartlappen
Als ze niet bij hun man staan, voor de kinderen zorgen of de eindjes
aan elkaar knopen, dan zingen ze. De stemmen gesmeerd, galmen ze
het levensleed weg met het levenslied. De kurkenvrouwen vinden troost
in tranentrekkers. Want, als je zelf de slingers ophangt, wordt het leven
toch nog een feest.

One Man Band Di Stephano
3 | 14.30u (16)
6 | 15.30u (08)
8 | 16.30u 7
13.30u 16)

Gouwe ouwe
Sinds 1987 naar aanleiding van een optreden van Koperen Ko
op straat. Gestart in Enschede, geboren in Brabant en wonend in
Duitsland. De glimlach terug in de straat is de motivatie, het applaus
de waardering en het fysieke kunstje de uitdaging. Europa het podium
tot nu. Momenteel fulltime straatmuzikant

Pro acoustic Swingfolk
13.00u (12)
14 | 14.00u (09)
1 | 15.00u (14)
8 | 16.00u 6

Irish Folk
Dit is een groep muzikanten uit de bollenstreek die al jaren de
kroegen tussen Haarlem en Wassenaar aan het dansen brengt met
uptempo folkmuziek. Dit jaar zijn ze 20 jaar samen en willen ze weer
terug naar de basis. Want zo zijn ze begonnen: op straat!

Raisa
13.30u 16)
17 | 14.30u (16)
4 | 15.30u (08)
11 | 16.30u 13

Singer / songwriter
Zingen is met de paplepel ingegoten en gitaar kwam daar vanaf jongs
af aan bij. Nu als 19 jarige graag spelend in de Leidse kroegen met
eigen nummers en covers van Amy Winehouse & Aretha Franklin tot
de Beatles en Roy Orbison. Alles komt vol plezier akoestisch voorbij,
meezingers zijn gegarandeerd.

Sansan

7 | 14.00u (09)
8 | 15.00u (14)
1 | 16.00u 3
13.00u (12)

Divers a-capella
SANSAN is een vriendengroep die al jaren samen zingt. Puur voor
plezier, zonder winstoogmerk of om beroemd te worden. Wij beoefenen
bijna alle genres luisterliedjes, serieus en met humor. Meestal a-capella
en soms begeleid door gitaar. Eigen arrangementen, liedteksten of
vertalingen (ABN of Twents).

Schering & Inslag
13.30u 16)
8 | 14.30u (16)
1 | 15.30u (08)
7 | 16.30u 3

Nederlandstalige Rock & Soul
Schering & Inslag speelt hard en schor, soms ook met de gevoelige snaar.
Maar altijd met een super grote dosis spelplezier. We spelen zelfgeschreven
Nederlandstalige liederen, soms met een cabareteske kwinkslag. Twee
maal in de finale van Gouden Pet gestaan, maar nog nooit gewonnen.

‘t Valies
4 | 14.30u (16)
11 | 15.30u (08)
2 | 16.30u 18
13.30u 16)

Folky popcovers en eigen nummers
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‘t Valies gaat ‘Woodstocken’ deze Gouden Pet dus trek je hippiekleren
aan (of juist uit) dan maken we er samen een Waanzinnig mooie dag van!

TeeBeeBrown and friend(s)
13.30u 16)
15 | 14.30u (16)
10 | 15.30u (08)
18 | 16.30u 16

Singer / songwriter (blues)
TeeBeeBrown is de podium identiteit van Teus de bruin. Samen
met zijn muzikale steun en toeverlaat Michel Tent op gitaar en
mondharmonica trekken ze door heel Nederland. Met uit het leven
gegrepen teksten. Deze worden met anekdotes aan elkaar gepraat.
U gaat met dit duo een fijne relaxte muzikale voorstelling beleven.

Teorge Michael
16 | 14.00u (05)
9 | 15.00u (06)
17 | 16.00u 10
13.00u (13)

Allround
‘Bapo’ is een originele komische muzikale performance met 22 chromatisch verschillend gestemde toeters, nauwkeurig binnen ‘knijpbereik’
bevestigd op een overall, samen met een loop station, een zelfgemaakte
bass ukulele, een keyboard en beatboxing. Het geheel weergeeft een
gevarieerd repertoire gaande van Klassieke evergreens tot Rock ‘n roll.

ste

The Happy Acorns
8 | 14.00u (05)
3 | 15.00u (06)
14 | 16.00u 7
13.00u (13)

Americana
The Happy Acorns (blije eikels) uit Leiden spelen met veel
plezier Americana en verwante genres. Meerstemmige zang,
mandoline, banjo, gitaar en bas.

The Local Keys
15 | 14.00u (05)
5 | 15.00u (06)
12 | 16.00u 18
13.00u (13)

Catchy liedjes van eigen bodem
The Local Keys bestaat uit Bo, Nienke en Anoek, ook wel Miss Noeka
genoemd. Zij zijn drie gezellige en enthousiaste Leidse dames die
muzikaal erg goed samen gaan. Leuk om te zien en prettig om naar te
luisteren!

Uki-Man.
13.00u (10)
13 | 14.00u (04)
15 | 15.00u (19)
4 | 16.00u (17)
12

Nederlandstalige vrolijkheid
Beter slecht gejat dan helemaal niet gejat. Daarom speelt Uki-Man.
eigen werk van onder andere Drs. P., Joop Visser, Harry Jekkers en vele
anderen. Waaronder de Nederlandstalige cult klassiekers Waar gaat dat
konijn naar toe? en Moeder is de bloemkool gaar? strooit Uki-Man. zijn
zwartgallige vrolijkheid uit over het publiek!

Veluwse Mondharpmannen
13.30u (09)
5 | 14.30u (07)
17 | 15.30u (14)
10 | 16.30u 15

Wereldmuziek
All the way from Harderwijk komen de Veluwse Mondharpmannen. Zij
bespelen “jawel” de mondharp, één van de oudste muziekinstrumenten
ter wereld. De Veluwse Mondharpmannen spelen met improvisatieklanken en houden van ongepolijste motiefjes. Welkom in de wonderlijke
wereld van de mondharp.

W8FF
17 | 14.00u (05)
4 | 15.00u (06)
11 | 16.00u 13
13.00u (13)

Nederlandstalig
Dit gelegenheidstrio (Erik, Ed en Jean) is niet meer weg te denken uit
het de Gouden Pet straatbeeld Hun enthousiasme blijft onverminderd
groot en gedrieën brengen zij Nederlandstalig repertoire ten gehore,
Eigen teksten, eigen liedjes en een enkele cover. Alles meezingbaar!

Zo gaat het nu eenmaal
9 | 14.00u (10)
10 | 15.00u (06)
2 | 16.00u 5
13.00u (13)

Nederlandstalige Singer / Songwriter
Zo gaat het nu eenmaal. (Maarten Willems Trio) Maarten Willems
is zanger en liedjesschrijver. Zijn Nederlandstalige liedjes zijn soms
humoristisch dan weer gevoelig, maar altijd lichtvoetig van aard. Tijdens
zijn optreden begeleidt hij zichzelf met gitaar ondersteund door Frank
Verlaan met banjo en mandoline en Gertjan Kaijen met sologitaar.

Met dank aan:
George Odijk (voorzitter)
Frans van der Voort
René Bousie
Monique Nijgh
Sabine Peters
en overige vrijwilligers

Ontstaan van de Gouden Pet
Enkele markante Leidenaren hadden in 1987 een visioen over een
festival voor straatmuzikanten, dat in de historische binnenstad
van Leiden plaats moest vinden. Het zou een concours moeten
worden waar spontaniteit en ‘openheid’ de boventoon zou moeten
voeren. Lambert Wouda, Thomas Steenweg, Jacques Wester en Alex
Fonteyne zetten dit eerste festival neer. Enkele sponsors werden bereid
gevonden om het initiatief te ondersteunen. Het zou plaats vinden
onder de vlag van de toen nog twee weken durende Lakenfeesten.
Met welgeteld 60 deelnemers ging de eerste editie van start op het
Pieterskerkplein. De winnaar luisterde, als geboren Engelsman, naar
de klinkende naam Johnny English en vormde in zijn eentje een
orkest. Hij bleek met kop en schouders boven de rest uit te steken
en mocht de eerste prijs van 750 gulden in ontvangst nemen. Het
gebeuren bleek een ongekend succes. De kranten en muziekminnend
Leiden kwamen superlatieven te kort om het te beschrijven. Termen
als ‘daverend enthousiasme’ en ‘hoogstaand niveau’ passeerden de
revue. Er bleek meer dan genoeg reden om de Gouden Pet voort te
zetten. De sponsors van het eerste uur werden in het daarop volgende
jaar weer bereid gevonden om over de brug te komen. Met name
de gemeente Leiden bleek gul. In de daarop volgende jaren werd De
Gouden Pet een begrip in Leiden. In de loop van de tijd verschoven
van Pieterskerkplein via Stadhuisplein naar het Hooglandse Kerkplein
is het festival nog steeds in staat duizenden bezoekers te boeien.

wordt mede mogelijk gemaakt door

Het Gouden Pet Festival
30 juni 2019 tijdschema

33

ste

Festival gebied, rondom de Nieuwe Rijn
13.00 – 17.00

Voorronden Gouden Pet

Hooglandse Kerkplein
17.00 – 17.15

Kiloknallers winnaar 2018

17.15 – 18.15

Officiële start 33ste editie Finale Gouden Pet
Optredens 6 finalisten (1 nummer)

18.15 – 18.45

Stemmen

18.45 – 19.00

Uitslag

19.00 – 20.00

Muziek

Aan het Gouden Pet festival doen dit jaar 36 deelnemersgroepen mee.

www.goudenpet.nl
Deel jouw foto’s en filmpjes met de hashtag #goudenpet. Dan doen wij
dat ook! Onder de ingezonden foto’s filmpjes wordt een dinerbon verloot!

GoudenPet

@Goudenpet

Goudenpet

