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Uit het leven geschreven
Zutphense zanger Pascal timmert aan de weg met eerste ‘echte’
DOOR ERIC KLOP

Infobijeenkomst
nieuwe rondweg
ZUTPHEN/EEFDE - In zorgcentrum De Polbeek aan de
Dorenborchstraat 1 te
Zutphen hout de provincie
Gelderland maandag 28 september van 17 tot 20 uur een
inloopbijeenkomst over de
definitieve plannen voor de
rondweg N348 die de Van
der Capellenlaan moet ontlasten. Een dag later gebeurt
dat op hetzelfde tijdstip ook
in Het Hart te Eefde. Want de
nieuwe weg brengt in dit
dorp eveneens het een en
ander teweeg. Er is geen vast
programma, maar wel alle
gelegenheid om vragen over
het beoogde tracé te stellen.
Zie
trouwens
alvast
www.gelderland.nl/n348.

cd

Win een cd

ZUTPHEN - Het is zijn eerste 'officiële' cd. Een echte
langspeler, opgenomen in
de Volendamse studio van
ex-Cat Arnold Mühren. ,,Ik
ben altijd fan van The Cats
geweest", zegt de Zutphense zanger Pascal Nöbel.
,,Twee dromen kwamen in
vervulling. Deze plaat en
dat die bij Arnold is geproduceerd."
'Recht uit mijn hart', zo luidt de
titel van de schijf. ,,Vol levensballads", schetst Pascal het repertoire. ,,Hoofdzakelijk eigen
teksten op bestaande melodieën. Dat mag. Heb er toestemming voor gekregen. Nee,
je moet niet denken aan het
genre van Frans Bauer. Maar
toch wel Nederlandstalige teksten die uit het leven zijn gegrepen. Over soms aangrijpende
gebeurtenissen waaruit zich in
mijn hoofd een tekst vormt. Een
verbroken relatie. Of een ramp.
In de stijl van John Ewbank die
veel liedjes schrijft voor Marco
Borsato schrijft. Dat ligt mij veel
meer. De plaat biedt een mix
van gevoelige en wat vrolijker
liedjes. Met het resultaat ben ik
heel tevreden. De cd bevat bovendien een videoclip. Ook daar
ben ik hartstikke trots op."
De 36-jarige Zutphenees was er
vroeg bij. Al op zijn veertiende
ging hij met twee klasgenootjes

Pascal Nöbel geeft tien
exemplaren van zijn cd
'Recht uit mijn hart' weg aan
lezers van de Zutphense
Koerier, die het antwoord
weten op de volgende vraag:
'In welke stad is hij geboren?'.
Mail de oplossing met adresgegevens uiterlijk 25 september naar zutphense.koerier@whm.wegener.nl of
stuur een briefje naar redactie Zutphense Koerier, Burg.
Dijckmeesterweg 12, 7200
BC Zutphen. De winnaars
krijgen een gesigneerd
exemplaar uitgereikt of toegezonden door Pascal himself. Wie niet tot de gelukkigen behoort, kan de plaat
kopen bij 'Music All In' aan
de Beukerstraat in Zutphen
of bestellen via www.pascalmusic.nl.
naar winkels in de binnenstad.
Met de vraag of ze daar mochten zingen. ,,Daar heb ik nog de
pers mee gehaald", lacht hij.
een paar jaar geleden gaf het
overlijden van Pascal's vader
zijn liefhebberij de ultieme impuls. Als eerbetoon schreef hij
recht uit het hart het nummer
'Lieve pa'. Dat verscheen op een
cd-single. ,,De reacties waren
opgetogen. Ook van mensen
die zelf op jonge leeftijd hun ou-

Het Onze Vader
nu in dichtvorm

Pascal Nöbel: ,,De cd bevat een mix van gevoelige en soms wat vrolijker liedjes.
ders hadden verloren. Best een
compliment!" Het succes
smaakte naar meer. Hij stuurde
een demo naar Arnold Mühren.
Ook die zag er wel wat in. En
lijkt de carrière van Pascal nu in
een stroomversnelling.
Een volgende cd staat al op de
rol. ,,Een kerstplaat", zegt de
zanger. Met eigen teksten, maar
bovendien traditionals. Alles ligt
klaar. Twee studio's zijn van het
project op de hoogte, waaronder die in Volendam. Het is bij-

na alleen nog een kwestie van
afmixen. Ik heb goede hoop dat
mijn tweede langspeler op tijd
beschikbaar is. Daarnaast is
mijn ambitie om een duet op te
nemen. Met de dochter van een
kennis. Met het oog op Valentijnsdag. Verder wil ik natuurlijjk zo vaak mogelijk optreden.
Over het aantal boekingen mag
ik niet klagen. Bruiloften en partijen in het hele land. En op de
radio. Nadat ik die mijn cd
stuurde, weten vooral regionale

ZUTPHEN - De Zutphense
dichter Theo van Leeuwen
presenteert en signeert dinsdag 29 september zijn nieuwe bundel 'Spreek Michael'.
Dat doet hij van 10,.30 tot
12.30 in de plaatselijke boekhandel 'De Boekerij' aan de
Nieuwstad 55. In de poëzie
komen naast Michael ook
Sint Maarten, Allerzielen en
'Het Onze Vader' aan bod.
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en lokale omroepen mij inmiddels te vinden."
Op de lange termijn? Pascal, van
oorsprong werkzaam in de verkoop en 'het groen', is verstandig genoeg om te beseffen dat
zijn muzikale loopbaan hem
vooralsnog geen dikbelegde boterham zal opleveren. ,,Maar
zeg nooit nooit", is hij positief
gestemd. ,,Drie keer per week
optreden is haalbaar. En bij de
Toppers zoeken ze nog iemand…"

Najaarsnatuur op
de begraafplaats
ZUTPHEN - Het IVN verzorgt zondag 27 september
vanaf 14 uur een twee uur
durende wandeling over de
Algemene Begraafplaats aan
de Warnsveldseweg in
Zutphen. Hier en daar wordt
stilgestaan bij het najaar. De
deelnamekosten zijn vrijwillig.

In je vrije tijd
draag je graag jeans.
Uiteraard vind je het
belangrijk dat de rest
van je kleding daar
goed op afgestemd
is. Je kiest bewust
voor je eigen stijl en
als je kleding koopt
verwacht je veel
keuze. Kwaliteit is
een must!
Dan komt
Jac Hensen in Beeld.
Smart Casual, jeans
of trendsettend?
Bij Jac Hensen vind
je alles onder 1 dak.
En het mooiste van
allemaal: Altijd tegen
de scherpste prijs!
Dat is Jac Hensen!

In je werk

WOLLEN COATS
DIVERSE UITVOERINGEN

V.A.

89.

95

draag je vaak een pak.
Mode en uitstraling
zijn voor jou belangrijk. Daarmee maak je
een statement.
Als Business man wil
je natuurlijk de beste
koop en let je dus
naast kwaliteit ook op
de scherpste prijs.
Dan komt Jac Hensen
in beeld! Veel keuze
in model en kleur,
uitstekende service.
En dat alles in de
prijsrange van

NILS

COLBERT
UITGEWERKTE DETAILS

V.A.
SCOTCH & SODA PULLOVER
SCOTCH
LEVI’S
LEVI’
S JEANS, DIVER
DIVERSE
SE MODI
MODISCHE
SCHE WASSING
WASSINGEN
EN
SCOTCH
SCOT
CH & SODA CASUAL SH
SHIR
IRTS
TS
TRENDY
TR
ENDY SJAALS

V.A.
.A.
V.A.
.A.
V.A.
.A.
V.A.
.A.

69,95
79,95
49,95
8,95

119.

95

135,- t/m 389,95

BUSINESS
BUSI
NESS COLLECTION

SMART CASUAL

JEANS
TER 2009
HERFST / WIN

AMERSFOORT - ALMELO - DEVENTER - DOETINCHEM
EDE - ENSCHEDE - HENGELO - ZEIST - ZUTPHEN

NIEUW

ONTDEK JA
JAC
C HENSEN l jachensen.nl

