
Het professionele 
duo Peter & Anja heeft 
alles in huis voor een 

gezellige middag 
of avond. 

Met live 
gezongen, afwis-
selend repertoire, 

meezingers en 
verschillende acts!

Peter Jonk & The Dutch Vocals



• Zeemansliedjes/meezingers
• Feestmuziek
• Pop/Easy-listening
• Musical/Opera/Operette
• Het Napolitaanse lied

• Het Nederlandse lied
• Kerstrepertoire
• Een mooi decor
• Verschillende kostuums
• Combi van diverse stijlen

Speciaal voor u heeft het duo Peter & Anja van Peter Jonk 
& the Dutch Vocals een zeer uitgebreid en afwisselend 
programma samengesteld:

Wereldberoemde solo’s en duetten zoals The Prayer 
van Andrea Bocelli & Celine Dion, Something Stupid 
van Frank & Nancy Sinatra, Vivo per Lei van Andrea 
Bocelli & Georgia en bekende Operette medleys zoals 
die van Strauss. En zeker ook het Nederlandse lied 
van bijv. Wim Sonneveld, Frans Halsema en Jenny 
Arean en  zeemansmedleys.

Diverse stijlen (meerdere combinaties mogelijk) zoals 
Gala, Volendammer klederdracht, Dorus, De Jantjes 
en een speciaal samengesteld kerstprogramma in 
Dickens stijl. Alles met onze eigen high-tech geluids-
installatie en live gezongen.

U wilt:

Uw tevredenheid 
is onze tevredenheid



         Dickens/kerst

        Gala kleding

       Gala kleding         Dorus

         De Jantjes
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Het duo Peter & Anja zingt de mooiste solo’s en duetten 
met hun prachtige warme stemmen die mooi samen-
kleuren. Wij komen graag naar u toe.

Voorbeeld programma:
Bijvoorbeeld de eerste drie kwartier het serieuze 
gedeelte met solo’s en duetten van wereldfaam. Na de 
pauze (kunnen wij een compilatie brengen van bekende 
musicals zoals Dorus en De Jantjes en dan) nemen wij u 
mee op onze tocht over de Zuiderzee langs de Rijn naar 
de Donau, waar u kunt genieten, luisteren of meezingen 
en dansen op deze toppers uit de muziek. 
Meerdere opties mogelijk.

Speciaal voor de zorg, 
de Zonnebloem en KBO:

Neem contact met ons op voor meer informatie:


