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Hoofddorp *Het is maar hoe je 
kijkt, zingt Marco Borsato. Je ben zo 
rijk als je je voelt. Die woorden mo-
gen gelden voor het evenement 
GIG, dat zaterdagavond in De Meer-
se in Hoofddorp werd gehouden. 
Jong talent presenteerde zich aan 
een enthousiast publiek. De dansact  
'Feminine'  van Dahvianna Conraad 
en  Naomi  van der Gaast werd door 
de jury beloond met de eerste prijs. 
De opbrengst van de avond gaat 
naar het Adamas Inloophuis en de 
Stichting  Hospice  Bardo. 
Vlak voor aanvang zingen de kinde-
ren van de IJwegschool, de Albert 
Schweitzerschool en de Klimop zich 
nog even warm in de tot artiesten-
ruimte omgetoverde kleine zaal. 
„jullie kunnen straks meelijken via 
het scherm'' zegt Donna Ras van de 
organisatie. De stichting GIG wordt 
geleid door  Cindy  Fleur. Het doel 
van het jaarlijkse evenement is 
'bruggen bouwen tussen jong en 
oud, ziek en, gezond, publiek en pri-
vaat en kunst en onderwijs'. 

Mooie mix 

Met een wervelende tapdansact be-
gint de avond. Dan is het de beurt 
aan de kleintjes van de basisscholen, 
en vervolgens mag een keur aan ta-
lent aantreden. Neem het duo Das-
haeno &  Bryan  Wolsing, dat met 
akoestische gitaar een rap ten geho-
re brengt: 'Zelfs de zon en de maan  

kunnen niet aan jou tippen; klinkt 
er in het nummer 'Jij'. Daar zit veel 
liefde in. 
Of neem het uit vier jongedames en 
gitarist Wessel Duijkers bestaande  
The Acoustics,  die een mooie mix 
van verschillende nummers bren-
gen. Gelukkig zijn er méér acts die 
zichzelf begeleiden op een instru-
ment in plaats van een geluidsband. 
Zo speelt 'Systa' een prachtig stuk 
aan de vleugel alvorens zij een dans 
doet. Maurice van Hoek speelt op 
akoestische gitaar een prima lied 
met heerlijk partijtje mondharmo-
nica, en is daarmee goed voor de der-
de plaats. De popgroep  Main  Course 
wint met het nummer'Nostalgia' de 
tweede prijs.  

Imagine  
Natuurlijk wil elk artiest de perfecte 
act neerzetten. Zo nu en dan is er een 
lastig momentje, zoals bij Sira, die  
'Hello'  van  Adele  ten gehore brengt, 
en nèt een hoge noot niet helemaal 
goed weet te pakken. Die dingen ge-
beuren en horen bij de ervaring die 
je als artiest opdoet. 
Sophie Frankenmolen is de gast-
vrouw die de acts vlot aan elkaar 
praat. Het leuke van het bestuur van 
GIG is dat daarin veel muzikaal ta-
lent aanwezig is. Zo wordt aan het 
eind van de avond gezamenlijk 
'Mooi' (Marco Borsato) alsook'Ima-
gine' (John  Lennon)  gezongen. 
Met een opbrengst van 6167,55 euro 
kan worden vastgesteld dat het 
hoogste bedrag van alle GIG-afleve-
ringen is opgebracht. Een prachtig 
resultaat. 
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