
Negentig jaar na de oprichting in 1926, spelen The Ramblers 

onder leiding van Cees Kranenburg hun grootste hits : Wie Is 

Loesje, Meneer De Baron en Weet Je Nog Wel Die Avond In 

De Regen. The Ramblers zijn weer helemaal terug, met een 

bijzondere bijdrage van The Sisters.

90 JARIGE
JUBILEUMTOUR!

Presentatie en zang

Dick Rienstra

Met repertoire van o.a. 

The Andrew Sisters 

& The Pointer Sisters



Nieuw en herboren!

The Ramblers. Bekend in binnen- en buitenland. Ooit het paradepaardje van het lichte 

muziekaanbod van de Vara-radio. Miljoenen luisteraars zaten elke week aan de radio  

gekluisterd om te genieten van The Ramblers met zanger/trombonist Marcel Thielemans  

en vocaliste Jany Bron.  Door de jaren heen is het orkest gegroeid van zeven musici naar een 

12-mansformatie, maar steeds trouw gebleven aan de jazz- en amusementsmuziek en werkend 

met de beste solisten, zoals Coleman Hawkins, Benny Carter en meer recent Rob de Nijs en  

Loeki Knol. The Ramblers bewijzen al 90 jaar lang dat muziek nooit oud is en altijd blijft boeien  

als het gespeeld wordt met passie.

Het begin

The Ramblers worden in het midden van de jaren twintig bekend als een radio-dansorkest  

dat een combinatie brengt van jazz- en amusementsmuziek. De radio staat in die tijd nog in de 

kinderschoenen en de in oprichting zijnde omroepverenigingen moeten hun draai nog vinden. 

Voor The Ramblers breken gouden tijden aan. Niet alleen voor jonge omroepen als de AVRO 

en de Vara speelt het orkest, ook in uitverkochte danszalen en theaters treden zij op, zoals in 

Tuschinski in Amsterdam. De jazzy klanken van het door Theo Uden Masman op 1 september 

1926 opgerichte ensemble vinden wereldwijd gehoor. The Ramblers introduceren de swing in 

Nederland en ze worden het vaste huisorkest van de Vara tot 1964. Voor deze omroep  

verzorgen ze meer dan tweeduizend optredens. Uit die tijd stammen ook de succesliedjes  

‘Wie is Loesje’, ‘Meneer de Baron’ en ‘Het boemeltje van Purmerend’.

Een nieuw begin

In 1974 wordt orkest The Ramblers nieuw leven ingeblazen door Jack Bulterman en Marcel 

Thielemans. Het oude repertoire wordt nu ten gehore gebracht bij de Tros en in theaters, 

concertzalen en tijdens jazzfestivals. The Ramblers doen weer volop mee in de muzikale wereld 

en halen in 1991 zelfs het Guiness Book of Records als het oudste nog optredende dansorkest  

ter wereld.

Herboren

In 2015 wordt drummer Cees Kranenburg de nieuwe orkestleider. Het orkest komt opnieuw op 

stoom en viert het 90-jarige jubileum met een feestelijke theatertour waarbij de presentatie en 

zang in handen is van Dick Rienstra. Voor deze speciale concertserie is het orkest uitgebreid met 

de Sisters. Deze vier doorgewinterde professionals zijn gespecialiseerd in het repertoire van The 

Pointer Sisters en in de songs van The Andrew Sisters uit de periode dat de populariteit van the 

Ramblers tot ongekende hoogte was gegroeid.

The Ramblers komen altijd terug!

90-JARIGE JUBILEUMTOUR THE RAMBLERS VOOR EEN NIEUW 

PUBLIEK EEN KENNISMAKING MET EEN KOSTELIJK MUZIKAAL 

ERFGOED. VOOR OUDEREN EEN KIPPENVELMOMENT.

VOORSTELLINGEN
Zaterdag  1 oktober  Theater de Blauwe Kei in Veghel 20:15u

Zaterdag  8 oktober  Rabo Theater De Meenthe in Steenwijk 20:00u

Vrijdag  21 oktober  De Basiliek in Veenendaal 20:00u

Vrijdag  28 oktober  De Bonte Wever in Assen 20:00u

Zaterdag  12 november  Koepeltheater in Leeuwarden 20:00u

Zondag  18 december  Spant! in Bussum 16:00u

Zondag  7 mei 2017  Theater De Willem in Papendrecht 14:30u


