
Wij leven samen in een land waarvan 
de bevolking afkomstig is uit landen 
verspreid over de hele wereld. Daar zijn 
wij blij mee. Blij omdat die diversiteit aan 
culturen een enorme positieve invloed 
heeft op ons dagelijkse leven. Wij merken 
dat bij het koken, we passen dat toe bij 
de inrichting van onze huizen, we zien 
dat op tv en horen dat ook iedere dag 
weer op de radio.

Ook de muziek heeft in de laatste 
decennia een geweldige ontwikkeling 
doorgemaakt. In de jaren vijftig maakten 
wij in Nederland, met de komst van de 
Molukkers en Indo’s al snel kennis met 
de Rock ’n Roll. In de jaren zeventig 
waren het met name de Surinamers die 
met hun Soul, Gospel en R&B grote 
invloed hadden op de veranderende 
muziekcultuur. Culturele diversiteit en de 
ontwikkeling van muziek zijn twee zaken 
die elkaar wederzijds sterk beïnvloeden 
en hebben gezorgd voor het veelzijdige 
hedendaagse muziekaanbod. Daar 
genieten we nog elke dag van.

In haar theatrale radioprogramma 
‘Mooi Nederland’ vertelt “radio DJ”  
Gerda Havertong, op de voor haar 
kenmerkende manier, over deze muzikale 

ontwikkeling en laten de zangers van 
Boys Harmony and Soul u dit alles 
opnieuw beleven. Het wordt een vrolijke 
spetterende voorstelling: een feest van 
herkenning, vol nieuwe arrangementen, 
prachtige stemmen en een humorvolle 
presentatie. De bezoekers schuiven aan 
bij het radioprogramma ‘Mooi Nederland’ 
en zijn hier deelgenoot van een positieve 
en swingende show. Ze zullen een reis 
maken langs de vele muziekstromen die 
er door de komst van al die verschillende 
culturen aan bijdragen dat het hier goed 
is en dat Nederland mooi is!

Gerda Havertong 
is een Nederlandse actrice en zangeres 
van Surinaamse afkomst. Bij het grote 
publiek is zij bekend vanwege haar rol in 
de televisieserie Sesamstraat. 

Boys Harmony and Soul
bestaat uit Rodney Druivendal, Ruben 
Tarmidi en Pepijn Tisan Jansen. De 
zangers kennen elkaar van het ZO! 
Gospel Choir waar zij hun muzikale 
CV hebben opgebouwd en naast vele 
televisieproducties het podium deelden 
met artiesten als Oleta Adams, Berget 
Lewis, Shirma Rouse en Het Koninklijk 
Concertgebouw Orkest. Muzikale 
begeleiding is door Danny van Kessel. 

Een kolderiek, feestelijk, muzikaal 
en eigentijds radioprogramma in het 
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Gerda Havertong & Boys Harmony and Soul

RADIO DJ GERDA HAVERTONG 
EN DE ZANGERS VAN  
BOYS HARMONY AND SOUL 
PRESENTEREN RADIO SHOW 
‘MOOI NEDERLAND’. 
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