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Selamat datang!
Begin 1981 was er een initiatief van een paar mensen om ook Moluks
welzijnswerk te organiseren. Ons “zomer3-daagse” werd bedacht,
een festival met veel ontmoeting en ontspanning, voor jong en oud
en voor iederéén toegankelijk. Het eerste Midzomerfeest ofwel 3daagse zag het licht.
Dit jaar vieren we alweer de 36e editie van het Midzomerfeest met
dank aan de vele vrijwilligers die zich vanaf de allereerste keer
hebben ingezet om het allemaal mogelijk te maken in en rond het
Mae-Uku (onze vroegere kerk) –gebouw. Het gebouw - onmisbaar om de vele activiteiten te bedenken/houden en als thuisbasis ook
voor de vrijwillige medewerkers. Dankbaar ook richting ons eigen
netwerk/kennissenkring die de voorkeur geeft om gebruik te blijven
maken van ons Mae-Uku gebouw en er überhaupt niet aan denkt
om elders een locatie te huren/gebruiken voor festiviteiten.
Evenals voorgaande jaren gaan we er weer een gezellig, sfeervol en
onvergetelijk feest van maken met Molukse cultuur, muziek en eten.
Dit jaar met leuke activiteiten voor jong en oud, swingende
optredens, leuke kinderactiviteiten, een BBQ en zaterdag 11
augustus een gezellige Pasar Maluku waar u heerlijke gerechten kunt
proeven en ook nog eens voor maar 1 euro kans maakt op een
vliegticket naar Ambon op de Molukken, een smart-TV of andere
prijzen. Twee dagen gezelligheid en genieten in de Pr. Hendrikstraat
en op het Plein in de Molukse Wijk voor jong én oud!
Dank aan Stichting Moerman Promotie Vlissingen voor het financieel
mogelijk maken van deze en voorgaande edities. Per 1 juli 2018 zal
mw. M.H. Punt als secretaris worden opgevolgd bij de inmiddels
vertrouwde Stichting Moerman. We bedanken haar voor de prettige
samenwerking.
U bent van harte welkom op ons gratis Midzomerfeest rondom
Welzijnsstichting Mae-Uku binnen onze Molukse wijk aan de Pr.
Hendrikstraat.
Het Midzomer-Comité wenst u een fijne en gezellige MIDZOMERFEEST.
Amatoo!
Comité Midzomerfeest Hanny Wildenberg-Sarioa, Mark Leemans, Sytze Krist, Edwin
Matitaputty, Nona Pentury-Waisapy, Mesak Lopulissa, Gabe & Inge Waisapy
Volg ons ook op Facebook! https://www.facebook.com/stichtingmaeuku/
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Programma donderdag 9 augustus
15.00 – 17.00 uur

30 Seconden Spel

15.00 – 17.00 uur

Voetbalwedstrijd 6 t/m 11 jaar & 12 t/m 15
jaar

18.00 – 20.00 uur

Barbecue & gezellig samenzijn

20.30 – 23.00 uur

Karaoke met DJ Djoggèt & DJ Djunell

Prijzen:
30-Secondenspel
Voetbal
Barbecue (volwassenen)
Barbecue (kinderen t/m 11 jaar)
Karaoke

€ 1,€ 1,€ 10,€ 5,€ 2,-

Inschrijvingen/opgeven voor Voetbal, 30-Secondenspel & BBQ, via
Midzomercomite of e-mail stichting@mae-uku.nl onder vermelding
van de activiteit waaraan je wilt meedoen.

Opgeven vóór 6 augustus 2018.
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Programma zaterdag 11 augustus
Hieronder vindt u het programma voor zaterdag (wijzigingen ovb). Veel plezier!

Loterij

Ook dit jaar hebben we een loterij gerealiseerd en er zijn prachtige prijzen te
winnen. Lootjes kosten slechts € 1,-.
1e prijs Vliegticket Amsterdam - Ambon
2e prijs TV-flat screen
3e prijs Reiskofferset ....én nog meer prijzen!

10.00

Pasar Maluku

11.00

Officiële Opening met Tifagroep Masohi, Dansgroep
Bunga Cengkeh

11.00 - 17.00

Kinderactiviteiten; o.a. schminken, springkussen

12.00 – 12.30

Menare Dansgroep Bunga Cengkeh

12.30 – 13.30

Mysty Basement

13.45 – 14.15

Zang- & Dansgroep LimaDiti

14.15 - 15.00

G@ntle

15.00 – 15.30

Zang- & Dansgroep LimaDiti

15.30 – 16.30

DC-Motion

16.45 – 17.30

Friends

17.45 – 18.45

Groove Xperience

18.45 – 19.00

Menare Dansgroep Bunga Cengkeh

19.00 – 19.30

Loterijtrekking

19.30 – 19.45

The Triplets

19.45 – 20.45

Groovy M

20.45 – 21.00

The Triplets

21.00 – 22.00

FMJ-Project

22.00 – 22.15

The Triplets

22.15 – 24.00

Maurice & Friends
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Artiesten
Menarigroep Bunga Cengkeh
De meiden van Bunga Cengkeh
Middelburg zijn ook dit jaar weer van de
partij op het Midzomerfeest.
De opening op zaterdag 11 augustus
wordt weer spectaculair zoals elke jaar,
samen met Tifagroep Masohi. Na de
opening hopen wij dat u allen meegeniet
van de gezelligheid, kraampjes, optredens
en de gastvrijheid van de Molukse wijk Oost-Souburg. Tot dan! Grt.
Stella Mahulette & Regina Singadji.

DC-Motion
MUSIC MAKE THE WORLD GO ROUND en zo
geldt dat ook voor DC-Motion. DC staat
voor Diana en dochter Carol, die al jaren
zowel samen, als afzonderlijk in de muziek
zitten. Samen met zus Jolanda hebben zij bij
Andy Tielman & Big John Russell, de backing
vocals verzorgd. De ervaren muzikanten, die
samen met de zangeressen, DC-Motion
vormen, zorgen voor een steady basis. Van
o.a. lagu2, pop, soul tot funk, you name it
and they’ll play it!
Bezetting:
- Diana Hengst
- Carol Joyce
- Jolanda Hofman
- Ferry Johannis
- Arne Aijpassa
- Wesley Marotel
- Jack Manuputty
- Erroll de la Croix
- Nathaniel Saija

Vocals
Vocals
Vocals
Guitar
Bass
Drums
Percussion
Keys
Keys
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Friends
Friends is opgericht in 1991 door August
Latumeten en Ron Telussa als huisband van SV
Jong Ambon. In de loop der jaren hebben
verschillende muzikanten bij de band gespeeld.
Zo ook de twee talenten Jahja Telussa en Jarmo
Lopulissa. Friends speelt allerlei soorten muziek,
waaronder soul, pop, rock, easy listening en
soms spelen ze ook akoestisch en natuurlijk
lagu2, maar dan huren we good old Melvin
Telussa in.
Bezetting:
- August Latumeten
- Ron Telussa
- Jonky Manuhuwa
- Fanny Patty
- Wilfred Vreeke

Vocals
Gitaar/Vocals
Gitaar/Vocals
Bas
Drums/Vocals

FMJ-Project
FMJ-Project is eigenlijk een studioband, waar
Ferry Johannis voornamelijk opnames maakt
voor zichzelf. Af en toe vraagt hij dan een
gastzanger/zangeres om wat opnames te
maken. FMJ-Project is geen vaste formatie.
Voor deze gelegenheid is er een band
gevormd, waaronder 4 neven en 2 zoons.
Het repertoire bestaat uit nummers van
Jopie Latul, Utha Likumahua , Christ Kayhatu,
HouJSTDband.
Bezetting:
William Lainsamputty
Edson Apang
Eliando Hatumena
Gino Pattirane
Amadeus Johannis
Modeste Johannis
Ferry Johannis

Vocals (Groove Xperience, Groovy People)
Vocals (Halmaheraband & andere bandjes)
Bass (Filet au Fonque & andere projecten)
Keyboards (freelance)
Drums (Rank and File, Stince)
Percussion (Halmaheraband)
Guitar (Halmaheraband, DC-Motion,
Gerson & Friends)
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Groove Xperience
De naam zegt het al.. de band heeft
ervaring in verschillende muziekstijlen.
Maar de passie van Groove Xperience
gaat toch uit naar funk, soul en R&B! En
dat is zelfs terug te horen in de traditionele
lagu2.

Bezetting:
- Jennit Barkey, houdt de band al 25 jaar bij elkaar - Vocals
- Shelby Paays, net afgestudeerd in zang op Codarts - Vocals
- William Lainsamputty is mister Soul with a capital S - Vocals
- Clay Paays speelt vette Bass
- Funky George Telussa speelt op Guitar
- Edward Barkey is het brein van de arrangementen op Keyboards
- Robert Lauw onze groovy drummer
- Rea Waruw de grappenmaker op Percussie.

G@ntle
Deze 4 mans-formatie uit Vlissingen speelt
covers op een semi-akoestische manier,
waarbij de close-harmony zangpartijen de
boventoon voeren. De nummers die gekozen
zijn voor hun repertoire beslaan een muzikale
periode die begint in de jaren ’60 en uitloopt
tot de actuele hits van nu. Covers die de
revue passeren zijn o.a. van The Band,
Venice, The Dooby Brothers, Eagles, Steelers Wheel, Neil Diamond,
Rolling Stones, Crowded House, Eric Clapton, Poco, Pink Floyd,
Donovan Frankenreiter, Jack Johnson, R.E.M. Maar....... uiteraard
spelen zij ook nummers op verzoek, nummers die die men graag wil
horen dienen wel geruime tijd voor het optreden opgegeven te
worden.
Bezetting:
- Sam Samual
- Martin Hoff
- Leon Caron
- David Boegheim

lead-vocals en gitaar
lead-vocals en gitaar
lead-vocals en basgitaar
lead-vocals en percussie.
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Mysty Basement
Een van de weinige overgebleven Reggae
bands uit het Zeeuwse. De band is te zien op
vele festivals en evenementen. De vrolijke
Reggaeklanken zorgen voor hun eigen
geluid. Met de meer-stemmige zang maken
ze er iedere keer weer een feestje van, zo
ook op het MZF “Let the sun go shining”.
Bezetting:
- Lead Vocals
- Vocals
- Bas
- Drums
- Gitaar/Vocals
- Keys

Jan
Sidedu
John
Edgar
Danny
Harry

Maurice & Friends
Maurice Matrutty, bekend van o.a. de
populaire bands Bad Habit/Oceanikz heeft
voor deze editie Midzomerfeest 2018 een
speciale formatie bij elkaar gebracht met
muzikale vrienden. Een formatie met ervaren
muzikanten uit populaire Molukse bands,
zoals Familiair/Massada/Bad Habit/Gerson &
Friends/Bintang Maluku Band/Oeanikz.
Het repertoire van Maurice & Friends is dan
ook een mix van Engelstalige nummers en
Lagu2.
Bezetting:
- Maurice Matrutty
Friends)
- Chris Soukotta
- Anna Makaloy
- Naomi Boeloerditty
- Ivan Hinoke
- Freddy Anindjola

Gitaar, vocals (Bad Habit, Oceanikz, Alley &
Drums (Familiar, Alley & Friends)
Vocals (Bintang Maluku Band, Silahkan)
Vocals (Bad Habit)
Basgitaar (Halmahera Band, Gerson & Friends,
HouJSTD band
Keys (Candy Dulfer, Funky Stuff, Massada)
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Zang- & Dansgroep LimaDiti
Dari mana? Dari Tanimbar!
‘Tak tak boem’, zachtjes hoort hij het
ritme van zijn hart. ‘Tak tak boem’…het
gaat steeds harder… luider… en dan
beseft hij dat het niet het geluid is van
zijn hart, maar van de tifa. Eszaijah,
vierde generatie, wordt wakker in een
droomwereld na zijn bezoek aan het
Midzomerfeest in Oost-Souburg die veel
indruk op hem heeft gemaakt. Hij is in de ban geraakt van zijn
Tanimbarese roots. Onder begeleiding van Moyang (voorouder)
ervaart hij in deze wereld de glans van zang en dans en andere
cultuur-elementen van Tanimbar. Zou Eszaijah het zich kunnen
herinneren als hij wakker wordt?
Zang- en dansgroep LimaDiti geeft op een
unieke, theatrale wijze inzicht in de cultuur van
Tanimbar. Kleurrijk, met eeuwenoude
traditionele zang en dans in combinatie met
feestliederen. Veelal akoustisch, met de tifa als
begeleiding, zoals ook op de kampung deze
ritmische hartslag van de Molukken te horen is.
Tanimbar is gelegen in het zuidoosten van de Molukken. De leden
van LimaDiti hebben allen hun roots in deze archipel. De groep
bestaat uit 30 personen van de eerste tot en met de vierde
generatie en is afkomstig uit het Brabantse Cuijk, het Limburgse
Gennep en het Gelderse Druten, Duiven en Zevenaar.

The Triplets
The Triplets, Jordao, Delano & Romario
Nuruwé, zijn een één eiige Molukse drieling,
wat hun heel uniek maakt. Het DJ-collectief
is onderverdeeld in 2 DJ’s en 1 MC en op
elk feest draaien ze het dak eraf. In de
optredens geeft de drieling expressie aan
hun passie en creativiteit. Met dit alles wil
de drieling hun fans en publiek entertainen, inspireren en motiveren.
Ze hebben inmiddels al 200 optredens gegeven, oa Kwaku Festival,
La Musica Festival en een internationale boeking op Ambon. Ook op
het Midzomerfeest Mae-Uku gaan ze er weer een feestje van maken.
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Groovy M
De band is gevormd rond zangeres Sandra
van Sichem. Met haar eigen sound is het
prettig luisteren naar haar stem. Ze wordt
begeleid door een mix van muzikanten
vanuit het hele land, gegarandeerd lekker
dansen en luisteren naar deze formatie. Ze
spelen een mix van lagu2 en Engelstalig en
gaan er een GROOVY M(aluku) avond van
maken op het MZF.
Bezetting:
- Sandra van Sichem - Vocals
speelt regelmatig met haar eigen formatie SAM, daarnaast is ze regelmatig in
Zeeland te vinden als gastzangeres met verschillende formaties. Met haar
Indische afkomst zingt zij o.a. Lagu2, soul, R&B en popmuziek gaat haar ook
goed af.
- Giovanni Patty - Bass
onder meer bekend van Mosquito's, CALUA, MoJam en niet te vergeten de
latinformatie Zapata, en daarnaast ook als sessiemuzikant actief in Zeeland.
- Sibe de Beer - Drums
werkte jaren backstage NSJ festival, drummer bij Mai Tai en veelgevraagde
sessiemuzikant in het Haagse, speelde regelmatig met jongens van MASSADA.
- Nathaniel Saija - Keys
ontbreekt eigenlijk nooit aan het MZF een veelgevraagd sessiemuzikant en
muzikant bij Gerson & Friends, daarnaast veel in het Zeeuwse spelend met
diverse sessies met o.a. Sandra van Sichem, JS&F etc.
- Raymond Tomasoa - Sax/Vocals
bandlid Gerson & Friends en sessiemuzikant, naast het spelen zingt hij een
heerlijk nootje weg op het MZF, hij zal Sandra versterken met zijn vocals. Ook
Ray is geen onbekende in Oost-Souburg komt er regelmatig een feestje van
maken.
- Jarmo Lopulissa - Guitar
Jarmo komt uit Oost-Souburg, studeerde muziek in Hoofddorp, en loopt al een
tijdje mee met veel sessies. Ondanks dat hij het jongste lid is van deze formatie
staat hij voor een perfecte solo en funky slag. Stond al op jonge leeftijd met
niemand minder dan Rudy de Queljoe op het podium.
- Sytze Krist - Percussion
oorspronkelijk uit Oost-Souburg, heeft in diverse bands gezeten o.a. CALUA,
MoJam, en als freelance percussionist met verschillende DJ's op pad. Door alle
sessies deze band hieruit gevormd en gaan er een Groovy (M)aluku feestje van
maken.
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Subsidieverstrekker & Sponsoren
Onderstaande ondernemers en instanties hebben – bij het uitkomen
van dit programmaboekje - het o.a. mogelijk gemaakt om het
Midzomerfeest 2018 extra kleur te geven.
JUMBO Supermarkten-Oost-Souburg| AVA Electro-Oost-Souburg |
Albert Slinger-Vlissingen| Stichting Van de Sande-Vlissingen | Anke
Wattel Uitvaartzorg-Middelburg | Elke Dag Feest-Oost-Souburg |
De Indische Kraam-Oost-Souburg | Grimeshop-Middelburg | Indisch
Restaurant Bandoeng-Oost-Souburg|DAMEN Shipyards-Vlissingen |
Cafe-Biljart De Concurrent-Vlissingen | Van der Valk HotelMiddelburg| Sera’s Saté-Oost-Souburg| Loré Audio-Alphen ad Rijn
Dijkwel Auto Shopping Centre-Oost-Souburg|Schinkel AssurantiënOost-Souburg | LadyLike Fashion-Middelburg |Rehatta Couriers VOFMiddelburg | Cinecity-Vlissingen | Restaurant Tafelen-Middelburg |
NZOD Project Ontwikkeling NV (Organisatiebureau DGF)-Aalden |
Pluijm Audio-Middelburg | Chinees Restaurant Happy Garden-OostSouburg | Soolsma Party Verhuur-Vlissingen | Hotel Restaurant
Piccard-Vlissingen |VitaEvent-Middelburg |Verhuur.nl-Middelburg
|RBK Verhuur BV-Middelburg |333 Travel-Harmelen|BD StoreMiddelburg|Pierre Liplijn–Taiji &Qidong
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