
Programma 
Kamermuziek 
8 november 2012, 12.30 uur 

Entree € 8,00 | Vrienden gratis 
 

Harry Burg Gulickx | zanger, verteller 
Jan Graumans | gitaar 

 
 

M a m a n ,  m o n  c o e u r  
een elegie over liefhebben en verlies, over herinnering en afscheid 

 
Na haar dood kijkt een zoon terug op ervaringen met zijn moeder in zijn 
kindertijd en in latere perioden van zijn leven. Hij vertelt over tederheid, 
liefde, geluk en blijdschap, maar ook over onbegrip, verwarring, boosheid en 
verdriet, als zijn moeder niet lang na het overlijden van zijn vader 
dementeert. Als zij overlijdt, beseft hij, dat zelfs de dood niet in staat is de 
band tussen moeder en zoon te breken. 
 
Naast gloedvol gezongen chansons, tango's en ballads maken ook muzikale 
stukken uit de Barokperiode en enkele van de mooiste Nederlandse liedjes 
deel uit van de voorstelling. 
 
Zanger/acteur Harry Burg Gulickx vertelt en zingt en draagt gedichten voor 
van onder andere Martinus Nijhoff en Hans Lodeizen.  
 
Gitarist Jan Graumans begeleidt Harry op een heel eigen, virtuoze wijze.  
In MAMAN MON COEUR bundelen Harry Burg Gulickx en Jan Graumans 
hun krachten. Harry als intens en gepassioneerd vertolker van liederen en als 
boeiend verteller, Jan als vakkundig en ervaren gitarist. 

Podium Azijnfabriek | Bethaniestraat 4 | ’s-Hertogenbosch 



Harry Burg Gulickx is naast galeriehouder afgestudeerd acteur en docent 
drama. In het seizoen 2006/2007 trad hij op als solozanger/verteller in het 
theaterconcert EL SUR, opgebouwd rond de Argentijnse tango. Harry werd 
daarin begeleid door het internationale tango ensemble Cuarteto Rotterdam  
Hij trad op als zanger en acteur in de voorstelling TOCCATA VAN LIEFDE 
EN DOOD, waarin schrijfster Miriam Guensberg het door haar geschreven 
gelijknamige verhaal voorlas en Harry fado's, jiddische liederen en ballads 
zong. 
In de jaren daarna was hij samen met accordeonist Henny Langeveld te zien 
en te horen in de muzikaal-literaire voorstelling VERHALEN VAN VER EN 
DICHTBIJ met chansons van Brel en Ferré, tangoliederen van Piazzolla en 
ballads, fado's en jiddische liederen. 
 
In vroeger jaren zong en acteerde Harry in diverse theaterproducties en 
toerde enkele seizoenen rond met een one-man-show met liedjes van Guus 
Vleugel, Hans Dorrestein, Willem Wilmink en Dick van der Stoep, begeleid 
door pianist Dick van der Stoep. 
Hij werkte als dramadocent en regisseur aan onder andere de Vrije 
Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. 
Door de combinatie van zingen, acteren, regisseren en lesgeven leerde hij het 
vak tot in de finesses beheersen.  
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

S t i c h t i n g  V r i e n d e n  K a m e r m u z i e k  ’ s - H e r t o g e n b o s c h  
U wordt Vriend voor € 96,- per jaar. Voor elke volgende bewoner op uw adres betaalt u € 54,-. 

Uw aanmelding is meer dan welkom bij onze Vriendenadministratie  
Sint Jacobstraat 13, 5211 LP  ’s-Hertogenbosch, 073 - 55 30 062,  Rabo 11.62.41.608 

Meer informatie: info@kamermuziekshertogenbosch.nl en www.kamermuziekshertogenbosch.nl 

 
D e  r o z e n  z i j n   
a a n g e b o d e n  d o o r   


