
Persbericht	  15e	  Promsconcert	  Excelsior,	  12	  februari	  2012	  

Excelsior	  koestert	  Woerdens	  talent	  
	  
Op	  17	  maart	  a.s.	  organiseert	  Excelsior	  haar	  15e	  Promsconcert	  in	  het	  
Sportcentrum	  Snellerpoort	  te	  Woerden.	  Dit	  jaar	  met	  10	  kanjers	  van	  
artiesten	  van	  Woerdense	  bodem.	  In	  dit	  artikel	  een	  nadere	  kennismaking	  
met	  drie	  zangeressen	  die	  voor	  het	  eerst	  het	  Promspodium	  betreden.	  	  Net	  
als	  de	  andere	  artiesten,	  de	  dansgroepen	  van	  Delicious,	  Excelsior	  en	  
Mobilee	  doen	  zij	  dit	  onder	  begeleiding	  van	  het	  fanfare-orkest	  van	  
Excelsior.	  Kaartjes	  voor	  dit	  concert	  kunnen	  worden	  besteld	  bij	  Kees	  
Batelaan	  (0348	  416542)	  en	  zijn	  binnenkort	  ook	  verkrijgbaar	  bij	  Friendly’s	  
Cafetaria	  en	  Van	  Vliet	  Muziek.	  	  Voorverkoop	  7.50	  Euro	  (kassa:	  10	  Euro).	  
	  
Yvette	  Lanting	  werd	  getipt	  door	  de	  zangdocenten	  van	  het	  Klooster.	  Zij	  heeft	  
daar	  jarenlang	  haar	  muziek-‐,	  zang-‐	  en	  danslessen	  gevolgd	  en	  viel	  daarbij	  
duidelijk	  op.	  Evenzo	  op	  het	  Kalsbeek	  College	  waar	  zij	  in	  veel	  schoolmusicals	  de	  
hoofdrollen	  mocht	  vertolken,	  zoals	  die	  van	  Elle	  Woods	  in	  Legally	  Blond.	  	  Onder	  
begeleiding	  van	  het	  jeugdorkest	  van	  het	  Klooster	  trad	  ze	  door	  het	  land	  op	  als	  
zangeres	  en	  zong	  ze	  op	  het	  Europese	  Muziekfestival	  voor	  Jongeren	  in	  Linz.	  Niet	  
voor	  niets	  kwam	  ze	  in	  de	  Kopgroep	  van	  het	  Klooster	  terecht	  en	  verdiende	  zij	  een	  
extra	  beurs	  door	  de	  Vriendenprijs	  te	  winnen.	  Op	  17	  maart	  zing	  Yvette	  oa.	  het	  
nummer	  La	  Bamba	  van	  Los	  Lobos.	  	  
	  
Ieme	  Bijlhout	  kon	  bijna	  eerder	  zingen	  dan	  spreken	  en	  dat	  zij	  een	  echt	  talent	  is	  
bewees	  ze	  al	  in	  2006	  door	  de	  Junior	  Amateurshow	  van	  de	  WVW	  te	  winnen,	  
waardoor	  zij	  samen	  met	  haar	  vriendin	  op	  de	  Familieavond	  mocht	  optreden	  voor	  
zo’n	  8000	  mensen.	  Omdat	  ze	  erg	  geinteresseerd	  was	  in	  musicals	  deed	  ze	  
kinderaudities	  bij	  oa.	  het	  Nederlands	  Musical	  Ensemble.	  Uiteindelijk	  kwam	  ze	  
terecht	  bij	  Joop	  van	  den	  Ende	  Theaterproducties	  en	  speelde	  ze	  achtereenvolgens	  
in	  de	  musical	  Ciske	  de	  Rat	  en	  Joseph	  and	  the	  Amazing	  Technicolor	  Dreamcoat.	  
Het	  is	  nu	  even	  rustig	  met	  musicals,	  maar	  Ieme	  is	  nog	  wel	  jaarlijks	  te	  vinden	  op	  
het	  podium	  van	  de	  Minkema	  Live	  en	  staat	  nu	  te	  popelen	  om	  haar	  vriendin	  Romy	  
Hoogendoorn	  te	  vergezellen	  op	  het	  Promspodium	  bij	  onder	  andere	  het	  nummer	  
The	  Rose	  van	  Bette	  Midler.	  
	  
Mariette	  Kooijman	  begon	  haar	  muzikale	  carriere	  ook	  met	  diverse	  
talentenjachten;	  eerst	  met	  dansen,	  toen	  met	  playbacken	  en	  uiteindelijk	  met	  
zingen.	  Ze	  was	  lid	  van	  een	  jongerenkoor	  in	  Woerden	  en	  in	  Vleuten.	  Ze	  speelde	  de	  
hoofdrol	  van	  Maria	  Magdalena	  in	  de	  musical	  Jesus	  Christ	  Superstar.	  Met	  een	  
musicalgroep	  uit	  Amsterdam	  trad	  ze	  jaren	  lang	  op	  door	  het	  hele	  land.	  Een	  
dubbele	  vonk	  sloeg	  over	  toen	  ze	  haar	  huidige	  man	  Marcel	  leerde	  kennen,	  die	  
vorig	  jaar	  al	  soleerde	  tijdens	  het	  	  14e	  Promsconcert.	  Ze	  deelden	  niet	  alleen	  de	  
liefde	  voor	  elkaar	  maar	  ook	  die	  voor	  de	  muziek.	  Samen	  treden	  ze	  regelmatig	  op	  
als	  duo	  Marmix,	  hebben	  ze	  een	  kerst-‐CD	  uitgebracht	  en	  werken	  ze	  momenteel	  
aan	  de	  opnames	  van	  een	  cover-‐CD.	  Mariette	  zingt	  op	  het	  Promsconcert	  onder	  
andere	  het	  nummer	  One	  moment	  in	  time	  van	  de	  onlangs	  overleden	  zangeres	  
Whitney	  Houston.	  
	  


