30 jarige jubileum Armstrong’s Patent
Voor de genodigden was er een stamppot buﬀet georganiseerd, dat zeer druk werd bezocht . Opvallend was het
zeer grote aantal Duitse gasten; dit kwam mede door BREITLINGs, een koor van het eerste uur bij Biedaip.
Zij gaven voor aanvang van het concert al een miniconcert in de ontvangsthal.
Voor alle bezoekers was er bij ontvangst koﬃe en gebak en heerlijke hapjes in de pauze

Het concert
Een prachtig concert werd
verzorgd door El Pony Pisador, zij
beten de spits af met een
spetterend optreden. Daarna
Longest John (zij begonnen 10 jaar
geleden op Biedaip) en zij zijn
inmiddels beroepsmuzikanten en
werken veel samen met de BBC.
En natuurlijk de feestgangers
Armstrong’s Patent.

El Pony Pisador

Longest John

Een 30 jarig jubileum is natuurlijk
niet niks, alleen al de kilometers
die door deze groep zijn afgelegd
in deze periode. Van Amerika tot
Noorwegen, dan nog even naar
Frankrijk, jodelles krijgen in
Zwitserland en altijd goedlachs!
Zij hadden ook een mooi
optreden met nieuwe en oude
songs.
Armstrong’s Patent

Midden in het concert werd Meindert Harkema op het podium gevraagd. De mannen en vrouw van
Armstrong’s Patent hadden een speciaal lied voor Meindert geschreven op een lied dat hij altijd graag zong
en waarbij hij nog eenmaal het refrein mocht meezingen. Dit was zeer ontroerend!
Meindert werd door Hero echt in het zonnetje gezet, zij waren natuurlijk ook altijd dikke kameraden die
elkaar op elk gebied aanvoelden.
Meindert werd onderscheiden met een mooi horloge, natuurlijk gegraveerd met A.P.
Het is erg jammer, dat Meindert nu is gestopt en we zullen zijn prachtige Oudhollandse liedjes, zijn humor
en muziekkennis zeker gaan missen.
Meindert, namens ShantyNederland bedankt voor alles!!!!!!!!
Hierna werd er nog een set door El Pony Pisador verzorgd, gevolgd door een prachtige set van
Longest John.
Daarna nog een kort optreden van alle groepen samen en een afsluiting met een afscheidscadeau voor alle
bezoekers.

Bert Hobo
ShantyNederland

