
Cultuur in EIGEN Huis nu in Capenberg Oxaco center 

 
 

De inschrijvingen voor dit veel belovend optreden komen vlotjes binnen. 
 
Op vrijdag 15 april 2016 heeft een volgende productie van Cultuur in EIGEN Huis 
plaats, ditmaal in het Capenberg-Oxaco center, Borsbeeksesteenweg 45 te Boechout. 
Wij brengen een optreden van Diamonds-On-The-Rocks, een coverband met songs 

van Neil Diamond. Het optreden start om 20.30 uur! Neemt u deel aan het 
buffet, dan bent u welkom vanaf 18.30 uur. 
 

Ticketprijs 16 euro glaasje cava inbegrepen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enkele jaren geleden ontmoetten Kris Valvekens “Kirri” en Jan Cuyvers elkaar tijdens een 
gezamenlijk optreden in een “jam-band”. Het was Jan destijds niet ontgaan dat Kirri, naast 
een begenadigd gitarist, ook een gedreven zanger was met een ongelooflijke zangkleur 
in de stijl van Neil Diamond. Enkele jaren later stelde Jan aan Kirri voor om samen iets te 
starten met deze unieke stem... Zo werd “Diamonds On The Rocks” geboren!  

Bandleden:  Kris “Kirri” Valvekens; lead vocals & accoustic guitar - Jan Cuyvers; 
drums (Soulsister, Zjef Vanuytsel, Bart Peeters & De Radio ‘s… e.a.) - Marc “Rosso” 
Van Puyenbroeck; bass (Soulsister, Clouseau, Natalia, … e.a.) - Niels Verheest; keys 
& organ (Blue Blot, Roland, The Whodads, … e.a.) - Luc Canters; guitars (Rick Tubbax 
& The Taxis, Strange Fruit, … e.a.) - Emilie Leysen; vocals (Strange Fruit, … e.a.) - 
Nathalie Van den Meutter; vocals (Strange Fruit, … e.a.) 
 
In het verleden liep onze aula tot tweemaal toe vol voor de optredens van Strange Fruit. 
De twee zangeressen en de gitarist Luc Cantens maken nu deel uit van deze 
fantastische band.  

Deze 7-koppige tribute-band wil 
vooral het Diamond-repertoire onder 
de loep nemen. Neil Diamond ’s 
songbook is meer dan enkele pop & 
rock...véél meer! Als je  ogen dicht 
doet, zou je denken dat Neil Diamond 
op het podium staat. Dit programma 
werd tot op heden na elke optreden 
onthaald op een reusachtig applaus.  

 



Volgende songs zullen u zeker begeesteren: Soolaimon’, ‘Song Song Blue’, ‘I Am I Said’ 
en ‘Solitaire Man’ Cracklin’ Rose’ Cherry Cherry’ ‘Girl, You’ll Be A Woman Soon’ en 
Sweet Caroline’ 

Tijdens het optreden is het mogelijk om te genieten van uw drankje. Deze avond zou de 
zaal veel te klein moeten zijn. Wij zijn uiterst tevreden dat we er in geslaagd zijn om 
Diamonds-On-The-Rocks te boeken voor Cultuur in EIGEN Huis. Een goede raad 
wacht niet te lang met in te schrijven! 

PARKEREN kan heel gemakkelijk voor en achter het 
gebouwencomplex. 
 
 
Voor het optreden kunt u deelnemen aan het buffet met: 
glaasje cava - Toscaanse cocktail met kip - Cocktail van scampi met advocado - 
Zeewolf met chinese kool en witte wijnsaus- Konijn medaillon met pruimen  
dit alles voor de prijs van 19 euro: 
 


