
WOENSDAG 28 MAART A.S. IN HET J.W.RACERHUIS,
MARKTSTRAAT 15,OLDENZAAL. AANVANG 20,30 u. ENTREE €15,-

Sprankelende levenslust in muziek omgezet en met een variatie waarvan het je duizelt. Het instrumentarium dat je op de platen 
van Po’Girl (2003) hoort kom je ook op het podium tegen… Gitaren, slagwerk, gutbucket (theekist)- bas, glockenspiel, accordion, clarinet, 

banjo, harmonica, Pennywhistle, fagot. Awna Teixeira en Allison Russell: elk instrument zit hen als een maatpak. 
Hart van hun performance blijft echter hun superieure samenzang. Deze dames uit Montreal en Toronto zijn -nadat ze het publiek van 

de Rhythm & Bluesnight in Groningen reeds twee keer in hogere sferen wisten te brengen- uitgegroeid tot geheimtip bij muziekliefhebbers. 
Denk ‘Be Good Tanya’s en Wailing Jennies’ waarbij muzikale ingrediënten worden verzameld in the wereldmuziektoko welke onze 

aardkloot inmiddels is. Het woord “hokjesgeest” staat niet in hun woordenboekje (Nee, we wagen hier ook geen poging). 
Zin in een bandje waar het speelplezier vanaf spat? Luisteren naar New Orleans’ streetcornersounds afkomstig uit Canada? 
SOUL waarvan ook de mondhoeken van wijlen Otis gaan krullen… Po’Boy, het broodje gefrituurde oester uit New Orleans, 

is eigenlijk het enige dat we (in casu Po’Girl) u deze avond niet serveren. Po’Girl  gaat in 2012 / 2013 slechts 
één keer op tour- dus… Precies.   

www.pogirl.net/index_brick.php
PS. Wanneer u de gegeven link opent, vindt u bovenaan rechts de mogelijkheid muziek van Po’Girl te beluisteren. 

(Laatste cd: ”Follow your Bliss”) Het wordt weergaloos!

Mooie links:
www.realrootscafe.com/interviews_7.html • www.joostfesten.wordpress.com/2011/02/20/weergaloos-pogirl-roepaen-18-2-2011/

Bezetting: 
Allison Russell: Vocals, clarinet, pennywhistle, whistling, 
banjo, ac. guitar, glockenspiel.
Awna Teixeira: Vocals, accordion, gutbucket  bas, guitar, 
harmonica.
Chris Merrill: bass.
Mikey ‘lightning’ August: drums / percussion, keyboard.

ENTREEBEWIJZEN zijn verkrijgbaar bij:
Lansink Hifi Video & CD's, Café de 

Engel en VVV-Oldenzaal en de 
 CD/LP Speciaalzaken Pop-Eye in 

Hengelo en Plato in Enschede. 
De entree bedraagt € 15,-
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HOOFDSPONSOR VAN DIT CONCERT:      MET DANK AAN ONZE SPONSOREN:

Architecten Bureau John Velthuis,

Artica B.V.,  

Technische Veren Twente B.V.,

Zombie Sound, licht en geluid


