
 
 

Lentekriebels  
zondag 12 mei - Theater Heerlen - 20.00 uur 
 
Een allround orkest onder leiding van Marc Huynen samen met Suzan Seegers, 
Frans Pollux, Bart Storcken en Lotte Walda. Zij nemen u mee in een wervelende 
theateravond waarin ze laten horen en zie wie hen geïnspireerd heeft op hun weg 
naar het podium. Liedjes van Toon Hermans, Rogier van Otterloo, Joni Mitchel.... 
muziek in allerlei soorten en uit verschillende periodes smelten samen tot één 
onvergetelijke avond. Maar ook jong veelbelovend talent laat van zich horen. 

Lentekriebels 2019 staat garant voor een inspirerende avond. 
 
Tickets zijn vanaf 1 april gratis verkrijgbaar bij Theater Heerlen (max. 2 tickets): 
www.plt.nl / 045 - 571 6607 
 
 

 
 
Dit concert is een initiatief van de Stichting FSI en bestemd voor de medewerkers en 
gepensioneerden van haar doelgroep. 
 
 
 
 
 
 



Wie maken Lentekriebels? 
 
Marc Huynen, Als orkestleider de grote motor achter deze inspirerende editie van 
Lentekriebels. Raakte op jonge leeftijd verslingerd aan de muziek van orkestleiders 
James Last, Bert Kaemfert en Rogier van Otterloo. Studeerde trompet en bugel aan 
de conservatoria in Maastricht en Hilversum. Speelde in diverse orkesten, waaronder 
de WDR-Bigband. De Heerlenaar richtte samen met Jan van de Burgt de Mo’ Jones 
Big Band op. Marc weet op een bijzondere manier jonge muzikanten te inspireren big 
band muziek te maken. Dat doet hij in de door hem opgerichte  jeugdbidband Slim 
Vitz kids.  
 
Suzan Seegers. De in Roermond opgegroeide Suus heeft al jong een enorme 
passie voor zingen. Op haar 16e volgt ze de vooropleiding conservatorium in 
Maastricht om vervolgens in rap tempo het conservatorium Tilburg succesvol af te 
ronden. Landelijk brak Seegers door met haar deelname aan  de tv-reeks “Op zoek 
naar Evita”  waar ze glansrijk de finale behaalde. Hoofdrollen in Limburgse 
producties als de opera “El Rey”, de FSI-productie “Emma” en solovoorstellingen met 
hommages aan Toon Hermans en Annie M.G. Schmidt leverden telkens lovende 
recensies op. 
 
Frans Pollux. Journalist, colomnist, liedjeschrijver, dichter, performer en sinds kort 
spelleider van het L1 programma “kwizzele”! Allemaal disciplines die verenigd zijn in 
deze Venlonaar en waarschijnlijk is deze opsomming niet eens compleet. Op 7-jarige 
leeftijd debuteerde de kleine Pollux al op het podium met een buut. Na zijn studie 
geschiedenis in Utrecht ging Frans aan de slag bij de Limburgse regionale omroep.  
Hij richtte de band Neet oet Lottum op en schreef “Hald mich ‘s vas”. Dit nummer 
prijkt al een aantal jaren in Radio 2’s Top 2000.  Hij heeft inmiddels meer dan 150 
liedjes in het dialect op zijn naam staan.  
 
Lotte Walda. Pas 22 lentes jong is de Valkenburgse singer-songwriter. Met haar 
frisse zangstem en authentieke composities viel ze een paar jaar geleden op in het 
tv-programma van deejay Chiel Beelen.  Lotte’s grote inspiratiebron zijn singer-
songwriters uit de jaren ’60. Het werk van Janis Joplin, Joan Baez en Melanie 
spreken haar enorm aan. Lotte Walda’s debuut-album uit November vorig jaar heet 
Sunflower. Deze titel was voor de stichting FSI een extra reden Lotte te vragen voor 
Lentekriebels. 
 
Bart Storcken. De in Neerbeek opgegroeide Storcken zat nog in de luiers toen zijn 
vader hem voor het eerst achter de piano zette. Enkele jaren daarna ging Bart ook 
met de accordeon aan de slag. Onlangs werd hij onderscheiden met De Sjeng als 
prominente Limburgse accordeonist. Bart is een echte gangmaker.  Dat is te zien in 
L1 tv-programma’s als “Tieëkezinge” en de “Brand Beer Boètegewoeëne Boètezitting 
Boeët”. Storcken is hofleverancier van verschillende artiesten die meedoen aan het 
LVK. Zo was hij dit jaar  mede-auteur van het winnende LVK-lied van Hoondervel  
“Groete oet de fieësttent”. 
 

 
 
 


