
Persbericht/ Nieuwbrief 10 december 
 
BC47 te Borgercompagnie sluit met optreden Lasses op 16 december seizoen af! 
 
Ze kunnen bij MMC terugkijken op een bijzonder geslaagd seizoen. Een mooi overzicht met 
een prachtige optredens van o.a. Edwin Jongedijk, Four Stroke Blues, Starlin Days, band 
Vollek, Bé’s Jazzband, CT Heida, Blues Reunion, en theatervoorstellingen Samen of Alleen en 
Epoi met Hoge Nood. Daarnaast vier opvoeringen van hun eigen muziektheaterproductie 
‘Toekomst voor de Nije Kolonie’, waarbij de voorstellingen op locatie helaas niet door 
konden gaan. Verder een pakket aan lokale activiteiten met wandelingen door o.a. 
Roegwold, Adrian Tripbos, het maken van o.a. nestkastjes, egelhuisjes, thema-avonden met 
Harma de Boer, - bijenspecialist, een bijzonder geslaagde Kunstmarkt met ruim 430 
bezoekers. Al met al een programma om trots op te zijn en dat doen ze ook in 
Borgercompagnie. 
 
Vrijdagavond 16 december is de slotavond, die traditioneel wordt gevierd met een optreden 
en met de Vrienden van de stichting, deze keer aangevuld met de deelnemende acteurs, 
zangers, technici en de decorbouwers van de muziektheaterproductie. Het wordt gevierd 
met een terugblik en verkenning op het nieuwe programma. Het theaterkoor is begonnen 
aan een eigen productie. Met acteurs wordt een aangepaste versie naar Leutje Kolonie 
opgezet. Voorwerk voor het Eenakterfestival ‘30 minuten Los’ zijn gaande. De Kunstmarkt 
vindt weer plaats en wel op zaterdag 3 juni. Tussendoor elke derde zaterdagavond van de 
maand een optreden of toneelvoorstellingen met o.a. Four Stroke Blues & ODC, 
theatergroep WAARK, band Bezerk, presentatie Body meets Soul en een serie 
Buitenconcerten in juli. Natuurlijk gaan de muziekcursussen ook door, zijn er theater 
workshops en wordt het jaar 2023 een Jubileum voor de stichting MMC, want die bestaat 
dan 20 JAAR!! 
 
Wat betreft het optreden is het vrijdagavond 16 december de beurt aan The Lasses. 
 
The Lasses zijn in Borgercompagnie geen onbekende: met dit concert staan ze voor de vierde 
keer op ons podium. Sophie Janna en Margot Merah staan bekend om de mooie samenklank 
van hun stemmen en hun bijzondere repertoire: nummers uit de Schotse, Ierse en 
Amerikaanse folktraditie, en intiem eigen werk wat daar perfect tussen past. Ze brengen 
verhalen over de liefde, de dood en andere ellende, zonder pretentie, vol humor en 
muzikaliteit.  
 
Speciaal voor de decembermaand hebben The Lasses een sfeervol winterprogramma 
samengesteld. Schots en Iers repertoire wordt hierbij afgewisseld met bekendere en minder 
bekende kerstnummers. Dit alles met de gloedvolle tweestemmige zang en de charmante 
verhalen waar Margot en Sophie om bekendstaan.  
 
De afgelopen jaren toerden The Lasses de hele wereld over: van Canada tot Ierland, van 
Japan tot Duitsland. Hun laatste album ‘Undone’ stond maandenlang bovenaan de relevante 
hitlijsten en ze mochten het live op nationale televisie presenteren. Op 16 december staan 
ze "gewoon" bij ons in de Cultuurwerkplaats BC47 Borgercompagnie! Reserveren kan nog, 
maar de zaal is nagenoeg vol. Reserveren op info@metmeercultuur.nl 



Nieuwe jaar programma 2023 
MMC/ Cultuurwerkplaats BC 47  

 
 

concerten/voorstellingen 
18 maart Four Stroke Blues & ODC 
22 april Theater WAARK ‘Staat een bisschop voor de deur’ 
 6 mei  Body meets Soul, presentatie 
20 mei Band Bezerk 
17 juni Band 3 of Us 
22,29 juli Buitenconcerten 
 5 aug  Buitenconcerten 
16 sept Tribute Jim Croce 

     DIVERSEN 
Vanaf 24/1  Dinsdagavonden    Vervolg theaterkoor 
Vanaf 25/1 Woensdagavonden   Djembé Ngoma 
Vanaf 27/1  Vrijdagochtend    Dru yoga Anneloes 
Vanaf 27/1 Vrijdagavond 2e en 4e v/d maand JAM sessies muzikanten 
Vanaf 19/2  Zondagen 15-21.00 1x 14 dagen Gitaarcursussen 
 

In voorbereiding 
Theater, Eénakterfestival‘ 30 minuten los ‘; we koersen op eind juni 
Toneel, verkorte versie ‘ Leutje Kolonie’ ; we koersen op repetitie donderdagen 
 
Informatie en reserveren: alhier// info@metmeercultuur.nl// 06-29025092 
 
Kosten doorgaans € 15,- Vrienden van de stichting hebben korting (€ 10 p/jr) 


