
Ouderen middagen 

 
Aangezien het repertoire van UNICORN ook voor een deel Nederlandstalige muziek bevat, kan ook 

makkelijk een concert speciaal voor ouderen en/of zorginstellingen samengesteld worden. 

Deze optredens kunnen in tweepersoons bezetting (zanger/gitarist en accordeonist), in 3 persoonsbezetting 

(met zangeres of violiste erbij) of gebruikelijke 4 persoonsbezetting (= UNICORN) plaatsvinden. 

 

Just the Two of Us 

John Kuiper en Martien Tijburg zijn de oprichters , de stuwende krachten, inspirators en solide basis 

van de landelijk bekende swing folkgroep UNICORN  welke groep vele stijlen muziek ten gehore brengt 

(Iers, Blue Grass, Jiddisch, shanties enz). 

John neemt in UNICORN ook een deel van de solo zangnummers voor zijn rekening. 

Martien en John schromen niet, naast hun grote muziekliefde de band UNICORN,  ook met regelmaat 

eens een project met zijn tweeen ter hand te nemen. Zo hebben zij o.a. de muziek verzorgd voor het 

danserscollectief “Vrouwen van Toen” in het kader van het Hoorns V.O,.C. jaar ; hebben zij het 

voorprogramma verzorgd voor het toneelstuk “de Vliegende Hollander” op VOC schip de Duyfken en 

verzorgden zij de begeleiding van WFG Cabaret te Hoorn    

Daarnaast vormen zij de vaste muzikale begeleiders van het zeemanskoor de Compagniezangers uit 

Medemblik. 

Dit kenmerkt de veelzijdigheid van deze 2 rasmuzikanten. 

Indien gewenst kunnen zij een specifiek shanty/zeemansliederen optreden verzorgen, maar doorgaans 

brengen zij een mix ten gehore van de (Ierse) muziek die zij bij UNICORN spelen aangevuld met muziek 

uit de diverse genoemde projecten. 

Tevens hebben zij een speciaal programma voor ouderen. 

Dit alles vindt plaats onder de alles zeggende naam (niets meer en niets minder)  : 

“ Just the Two of Us” 

 

Aanvullen met een zangeres wordt de naam veranderd in “Just the Three of Us “. 

Doordat zij beschikken over draadloze apparatuur is mobiel versterkt spelen mogelijk (rond lopen !) 

 



Maritieme feesten 

UNICORN beschikt over een speciaal V.O.C. programma dat ongeveer 2 x 45 minuten duurt. 

Indien gewenst kunnen , tegen meerprijs , deze optredens ook tot avondvullend uitgebreid worden in 

combinatie met het zeemanskoor “de Compagniezangers” 

 

De uitvoer van het V.O.C. programma kan eventueel ook in een gedeeltelijke bandbezetting plaatsvinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


