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Hartverwarmende sfeer bij talenten van GIG 
Paul Lips  

Hoofddorp * Met mooie optredens, 
hartverwarmend publiek in de zaal, 
en een prachtig eindbedrag is het 
benefietevenement GIG Haarlem-
mermeer voor de negende keer op 
rij een succes. Met het bijeenbren-
gen van 7.o13,73 euro kunnen het 
Adamas Inloophuis (Nieuw-Ven-
nep) en  Hospice  Bardo (Hoofddorp) 
worden ondersteund. De eerste prijs 
werd zaterdagavond in De Meerse 
uitgereikt aan het zang- en dansen-. 
semble `Baltombe' met het lied  `Still  
a  child'.  
Kinderkoren, singer-songwriters, 
een popband, dansers: uit vele disci-
plines presenteren jonge talenten 
uit de polder zich. Dat levert een 
geméleerde avond op met bijzonde-
re momenten. Muisstil is het in de 
zaal als Janne Timmer en Doosje  Hol-
stein  - zichzelf begeleidend op vleu-
gel en viool - het fraaie zelfgeschre-
ven lied  `Oblivion'  ten gehore bren-
gen.'Oblivion' is goed voor de twee-
de prijs. Ook de versie van `La  vie  en 
Rose' (bekend van o.a. Edith Piaf ) 
door `Zeno et Lotte' mag er zijn. Le-
no beroert het klavier, Lotte zingt en 
speelt daar en passant nog een solo-
partijtje op mondharmonica bij. 
`De jongeren zijn de toekomst. Cul-
tuur is beschaving. De combinatie is 
hoop', schrijft Erik tobben, direc-
teur van schouwburg De Meerse in 
het programmaboekje. Bruggen 
bouwen tussen leeftijdsgroepen en 
goede doelen, dat is wat bedenker  
Jamie  Chua voor ogen had toen hij 
in 2oo8 in korte tijd de eerste versie 
van GIG uit de grond stampte. Tij-
dens het troostlied `Fix  you' (Cold-
play), dat wordt vertolkt door het 
bestuur en de organisatie van GIG, 
is jamie Chua achter de vleugel te  

vinden. Zijn accenten vormen een 
mooie combinatie met de stevig 
aangezette akkoorden op de elektri-
sche gitaar. 
Het aanbod van talent is groot. Voor  

de jury lastig kiezen. Marjina en 
Bart zijn goed op dreef met het lied 
'We  don't  talk  anymore', Tess  Barn-
hoorn brengt het fraaie  'Like no-
thing',  en een band bestaande uit  

Otis, Dion,  joost & janel zingen de 
klassieke hit'Feeling  good'  (bekend 
van o.a. Michael Bubblé). Toch zijn 
het Dorine & Hilde die de jury weten 
te charmeren met hun dansact  on- 

der de titel 'Dit pakt niemand ons 
meer af: derde prijs. Korte films 
over het Adamas Inloophuis en  Hos-
pice  Bardo onderstrepen nog eens 
het belang van deze organisaties. 
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