
 

 

Er zijn ook 2 CD’s van 

UNICORN 

“Destination unknown”         “A new Horizon”                   
           Uit 2016                                       Uit 2012 

 
   € 15,-(ook via bestelformulier op de website) 

 

  De 2 oudere cd’s “Still Travelling on” (2007) 

  en “Travelling Through” (2000) zijn alleen op 

  “speciaal verzoek”  nog te verkrijgen. 

 
 

Van links naar rechts: 

Martien, Karin, Marit, Jolanda ,Erna, John  

 

YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=umteqpf30zM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor inlichtingen en boekingen 

0229 202315 of  0229 214228 

Info adres : 

Rietakker 19 

1679 VB Midwoud 

E-mail : info@unicornmuziek.nl 

  

 

Bezoek ook onze website !! : 

www.unicornmuziek.nl 

 

Facebook : 
https://www.facebook.com/Unicorn.Swing.Band 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

  



 

 

De muziekgroep UNICORN uit    

  Noord Holland bestaat uit: 
 

  Jolanda Traarbach 
   Lead zang 

   Gitaar 

  Percussie 

   

  Marit Verwer 
  Lead zang 

  Percussie  
 

  Karin Bakker/Erna Sommer 
   Zang 

   Viool / Alt viool 

   Percussie 

    

  John Kuiper 
  Zang  

  Gitaar  

  12 strings gitaar 

  

  Martien Tijburg 
  Accordeon 

  Synthesizer/midi 

 

 
De band treedt standaard  in vierpersoonsformatie op.  

(gitaar,accordeon,violiste,zangeres) 

Tegen meerprijs kan een extra zangeres of violiste  

bijgeboekt worden 

 

 

 

 

 

 

UNICORN maakt aanstekelijke muziek uit 

vele windstreken. Het repertoire is zeer  

omvangrijk: een mengeling van Iers, 

Nederlands/ Vlaams, Jiddische fiddlemuziek 

en liedjes, Schots, Canadees, bluegrass, 

maar ook zeemansmuziek en enkele pop-

ballades. 

Dankzij de ervaring, het vakmanschap, de 

muzikale capaciteiten en het aanstekelijke 

enthousiasme van de muzikanten van 

Unicorn wordt uw feest of concert tot een 

bijzondere gebeurtenis. 

Door haar flexibele opstelling en het brede 

repertoire weet UNICORN ieder evenement 

uitstekend in te vullen. 

Het resultaat is dat UNICORN een 

veelzijdig optreden kan verzorgen op 

uiteenlopende gelegenheden, zoals recepties, 

bruiloften, feesten, koffieconcerten, 

folkclubs, theaters, enz …. 

Kwaliteits (swing)folk in een ontspannen 

sfeer. 

UNICORN speelt akoestische muziek (op de 

achtergrond aanvullend ondersteund door 

midi), maar meestal wel versterkt, op het 

door U gewenste geluidsniveau, via een 

eigen professionele geluidsinstallatie.  

Zo blijft èn de natuurlijke klank van de 

instrumenten bewaard èn kan een hele zaal 

worden bereikt.  

UNICORN is een echte live band; haar 

kracht ligt in het tot leven brengen van de 

gespeelde muziek. 

UNICORN staat met een zeer afwisselend 

en verrassend programma garant voor een 

swingende avond of een adembenemend 

concert. 

 

  Jolanda : is  een conservatorium afgestudeerd zangeres.  
Na het conservatorium ging zij  op reis door Ierland. en 
raakte zo verliefd op het land dat ze het jaar daarna terug 
ging om daar te wonen en muziek te maken.In Ierland heeft 
zij een eigen cd gemaakt en keerde na 2 jaar weer terug 
naar Nederland Haar prachtige heldere en loepzuivere 
stem is een lust voor het oor. 
 
Marit : Marit heeft een brede interesse en is thuis in veel 
uiteenlopende genres: maar het liefst wel met een vleugje 
nostalgie. Ze zingt graag wereldmuziek, fado en gipsy- of 
Roma liederen, Franstalige chansons van o.a. Piaf, Brel, 
Aznavour en anderen. Daar zijn de stijlen muziek van 
Unicorn nu bij gekomen.. Marit is eigenlijk van alle 
markten thuis, en dat komt in Unicorn goed van pas. 
Marit heeft als chansonnière met haar warme en krachtige 
stem een trouwe fan-base opgebouwd.  
Unicorn : Muziek waar je blij van wordt, vond ze. Én met 
een vleugje nostalgie. 
 
Karin en Erna : hebben viool aan het conservatorium 
gestudeerd. Karin heeft van huis uit een brede muzikale 
interesse van barokmuziek tot modern klassiek en van 
harmonie/fanfare, bigband, jazz, musical tot pop en folk. 
Erna beheerst meeste stijlen, als oud studiegenoot van 
Karin, ook en beschikt over een fabelachtige  techniek en 
ongekende speelsnelheid . Beide violistes zijn  een klasse 
apart !! 
 
John:  is een fenomenaal gitarist die dat in het 
verre folk-verleden ook bewezen heeft. Met de Engelsman 
Piers Hayman vormde hij een succesvol duo in de jaren 
70/80. Zij hebben drie langspeelplaten op hun naam staan. 
Hij is de koning van de ballades, maar kwam tot de 
ontdekking dat zijn stem ook zeer geschikt is voor 
bluegrass. En niet te vergeten, zijn humoristische 
aankondigingen verhogen de sfeer aanzienlijk. 
 
Martien werd als het ware geboren  met een 
accordeon in zijn handen. Hij heeft jaren in  
diverse folk-formaties gespeeld maar heeft 
sinds 1996 de aandacht volledig gericht op UNICORN 
.Daarnaast speelt hij al meer dan 30 jaar  bij het  
zeemanskoor“de Compagniezangers”uit Medemblik  en in 
duo Just the Two of Us (metJohn) .Wat zijn oren horen, 
kunnen zijn handen spelen. Een duizendpoot op de 
accordeon! Ook de geluidstechniek en PR/ administratieve 
afhandeling  is bij hem in goede handen. 


