DE WILDE WIMMEN

MATINEE ANIMEE/ SWAREE KOMPLIKEE – muziekprogramma voor jongeren & volwassenen
Van Schoepen tot Brel en van Neefs tot Dessin, van The Beatles tot The Rolling Stones en van
Noordkaap tot Raymond van het Groenewoud. Met Matinee Animee / Swaree Komplikee haalt u een
namiddag- of avondvullend programma in huis (of in uw café) waar de Wimmen u doorheen
decennia Belgische en internationale hits, smartlappen en levensliederen loodsen. Ook beschikbaar:
middagje en/of avondje Frans en Nederlandstalig chanson! Voor u 't weet zingt u uit volle borst mee
en hoopt u dat er niemand aan het filmen is.

SCHLAGERIJ VANGISTEREN – muziekprogramma voor (gevorderde) volwassenen
De Wilde Wimmen smarten lap en kunsten klein! Ze grasduinen door het levenslied en brengen werk
van Adamo tot Vanuytsel, van Maffay tot Sonneveld, van Tura tot Aznavour en van Denver tot Elvis.
De Wimmen zingen en begeleiden zichzelf (en u!) op gitaar, piano, mandoline en percussie. Een
heerlijk meezinggebeuren om je nog eens op de muziek van je jeugd te storten!

LIEDJES VOOR DEUGNIETJES – muziekprogramma voor kleine en al wat opgeschoten mensjes
Met woord, spel, zotte toestanden en liedjes over geboorte, vriendschap, kleine en grote pleziertjes
en verdrietjes, Looprapje (het nichtje van Roodkapje), piraten, monsters en avontuur. De Wilde
Wimmen nemen jullie mee op een hilarische en uitbundige muzikale reis! Een geanimeerd,
interactief optreden met Wilde Wimmen-songs en eigentijdse bewerkingen van bekende
kinderliedjes. Jukebox op kindermaat!

LAAGLAND – muzikaal cabaret/ stand-up voor kindertjes 16+
Scherp geschoeid en met een losse knie zetten de Wimmen een boompje op over wat niet (meer)
mag, over de eerste keer die niet de laatste zal zijn en over een scène met een groot balkon.
Poëtisch en vol tederheid mijmeren zij over de seksuele aantrekkingskracht van ongeopende
paraplu's en tekeningen van verscheurde teddybeertjes. Mét uitstapjes naar opera, poëzie en
klassieke muziek - kwestie van toch enige vorm van subsidie binnen te halen. Vrolijk en welgemutst
schoppen zij om zich heen, foeterend op verloren en teruggevonden liefdes, grimlachend over de
hun omringende werkelijkheid. 't Is ook altijd wat. Tussendoor repeteren zij hun liedjes en lachen zij
met zichzelf. En het publiek met hen. Zij doen immers hun best, die Wimmen. Meer zit er niet in.

Beschikbaar voor (muziek-)cafés, theaterzalen, cultuurcentra en als huis- tuin- en keukenoptreden.
Alle info: www.dewildewimmen.be / boeking@wimgeysen.be / 0032 (0)486/43.27.74
Wat meer weten over de ene Wim: www.wimgeysen.be
Of toch liever over die andere: www.wimvandeuren.be

