Boh Foi Toch afsluiter van
30-ste editie stadsfeest

DOETINCHEM – Boh Foi Toch is zondag 4 september de afsluiter van de 30-ste
editie van het Stadsfeest Doetinchem. De mannen rond Hans Keuper en Willem
te Molder spelen van 20 tot 21.30 uur op het hoofdpodium op het
Simonsplein. Daarna is er een ouderwets mooie vuurwerkshow op De Bleek,
dankzij een extra jubileumsubsidie van de gemeente Doetinchem.
Andere hoogtepunten: Schwarze Rose, een 23-koppig Nederduits gezelschap
dat zondag na de universele kerkdienst op het Simonsplein licht klassieke
muziek in de stijl van André Rieu speelt. Laura van Kaam, de jonge en snel
rijzende singer/songwriter uit Dinxperlo, die op zondagmiddag samen met haar
pianist Marijn Meijer op het hoofdpodium staat. Op zaterdag sluiten de
Twentse dialectrockers van Dokter Watjes het programma af.
In 1986 had het eerste stadsfeest in Doetinchem plaats, als onderdeel van de
viering van 750 jaar stadsrechten Inmiddels is het jaarlijkse evenement in het
eerste weekeinde van september niet meer weg te denken. Ook nu voormalige
partners als de Parkparade en straattheaterfestival Buitengewoon hebben
besloten op eigen voet door te gaan blijft het stadsfeest springlevend.
Bleekpop, het festival voor de jeugdige muziekliefhebber, is het stadsfeest wel
trouw gebleven. Het presenteert op zaterdag 3 september een uitgebreid
programma in het Mark Tennantplantsoen.
Het hoofdpodium staat net als andere jaren op het Simonsplein tegen de
Catharinakerk, al is het podium wel een slag richting Hamburgerstraat
gedraaid. Gekozen is voor veel sfeerelementen op het plein en een continu
programma, zodat het plein en omgeving (het ei van Doetinchem) weer het
kloppend hart van het gratis toegankelijke festival worden. Overal in de
binnenstad zorgen horeca-ondernemers voor muziek en festiviteiten, met acts
en bands voor alle smaken en leeftijden.

Opnieuw opent de DanceTour op donderdag 1 september het stadsfeest. Op
vrijdag staat de Doetinchemse band Pulse vanaf 18 uur met frontman Tom
Wonnink op het podium, gevolgd door Toe Maar, de uitstekende Doe Maarcoverband uit Winterswijk. Die zou vorig jaar op de vrijdag optreden, maar het
noodweer gooide destijds roet in het eten. Op het podium aan de andere zijde
van de kerk, op de kop van De Grutstraat, spelen de rockers van Turbo, met
Doetinchemmer Dick Kemper en zanger Lain Barbier.
Op zaterdagmiddag is het Simonsplein voor de jonge talenten van Musical
Producties Gaanderen, met delen uit de musical Pocahontas, die later dit jaar in
schouwburg Amphion wordt uitgevoerd. Ook is Oegandees kinderkoor
Mwangaza van de partij, dat in 2013 ook zoveel indruk maakte op het
stadsfeest. De Afrikaanse groep, deels bestaande uit weeskinderen, verblijft
twee weken in Doetinchem en zamelt geld in voor een solarproject in het
thuisland.
Vanaf 18 uur is de Top 2000 Experience aan zet, een verzameling Achterhoekse
topmuzikanten die wereldhits speelt. Als afsluiter op het hoofdpodium
figureert Dokter Watjes uit Hengevelde. Deze Twentse dialectrockers gelden als
nazaten van de boerenrockers van Normaal en maken snel naam in het
popcircuit. Wie onvervalste blues wil horen spoedde zich naar podium 1 aan de
Grutstraat, waar de Doetinchemse drummer Nico Groen en zijn band Sidewalk
Sally optreden.
Uiteraard is er zondag om 10.30 uur de inmiddels traditionele universele
kerkdienst, waar gelovigen van alle gezindten bij elkaar komen om
verdraagzaamheid en saamhorigheid te prediken. Vervolgens beklimmen de 13
klassieke muzikanten van Schwarze Rose het podium, voor een uur lang licht
klassieke muziek in de stijl van André Rieu. Het is een Nederduits gezelschap
dat bestaat uit musici uit de grensstreek.
Het traditionele vogelschieten, opnieuw optredens van Musical Producties
Gaanderen en de funky hiphoppers van The Cool Quest uit Zwolle completeren
het programma in de middag en de vroege avond. Met als afsluiter de zydecoen tex mex-adepten van Boh Foi Toch, die voor een grandioos feest gaan
zorgen. Liever bluesmuziek? Voor de Grutstraat is de band Moonyard geboekt,
met de veelzijdige frontman Stef Woestenenk.

De 30-ste editie van het stadsfeest Doetinchem wordt afgesloten met een
indrukwekkende vuurwerkshow, zoals we dat vroeger gewoon waren. Dat
gebeurt, en zo hoort het ook, op De Bleek. De show kan worden gegeven
dankzij de gemeente Doetinchem, die daarmee een cadeautje aan de
organisatie van het stadsfeest én de ongetwijfeld duizenden bezoekers
uitdeelt.

