
“Ierse Sessie” in Boxtel 

 
 

Elke 3e zondag van de maand 
 

Aanvang:  13.30 tot 16.30 uur 
 

Op een gezellige en  mooie  locatie zitten muzikanten en  
zangers om een tafel  samen te musiceren. 
Bespeel je een instrument: viool, trekzak, tin-whistle, bodhran, 
harp, gitaar, bouzouki. Dan ben je welkom om aan te 
schuiven. De bezoekers die mee willen zingen ervaren de  IERSE 
warme sfeer als een intieme gezellige sfeer. 
Ierse muziek is een mengeling van oude  traditionele Engelse 
en Keltische muziek. Het bestaat uit songs die vaak 
honderden jaren oud zijn en  worden nog  steeds in de  vele 
pubs gezongen. De instrumentale Jigs  en  Reels  (een  
traditionele Ierse stijl) zijn onderdeel van een Ierse Sessie en 
zorgen voor behoud van deze muzikale tradities. 
Wie mee  wil spelen of zingen en  kennis  wil maken met  deze 
“Ierse Sessie” en  genieten van IERSE Gu inness ,  kof f ie ,  
thee ,  f r i s ,  w i jn  o f  bier  is van harte welkom.  
Luisteren en  alleen  genieten kan natuurlijk ook. 

 
Volg ons op: 
www.iersesessie.nl  info@iersesessie.nl 

 
petervansteenderen@iersesessie.nl  06 53851409 

 
tondejong@iersesessie.nl    06 44414551 

 
Toegang GRATIS 
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