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Joanna Lumley en Bold & Beautiful-sterren
in Amsterdam
De Britse actrice Joanna Lumley, inmiddels 68 jaar oud en voormalig Bond-girl in On Her Majesty’s Secret
Service (1969), maar thans furore makend als Patsy Stone in de tv-serie Absolutely Fabulous, gaf een meet
& greet in de Bijenkorf. En dat terwijl een paar meter verder de cast van The Bold and The Beautiful in de
straten opnamen maakte voor nieuwe afleveringen in deze populaire serie. Puur Hollandse Ferry Doedens
speelt een gastrol, maar is pas over twee jaar in de serie in ons land te zien. Schrijver-producer Bradley Bell
en Bold-sterren Ashleigh Brewer, Kim Matula, Heather Tom, Hunter Tylo, Darin Brooks, Thorsten Kaye, John
McCook, Kelly Kruger en Scott Clifton gaven acte de presence. Wij waren te gast op de filmset.

Jeff Wayne
De Amerikaanse muzikant-zanger Jeff Wayne, wereldberoemd geworden door zijn
compositie van het lied The War Of The Worlds naar het boek van de Britse sciencefiction- en romanschrijver H.G. Wells, bezocht de Space Expo in Noordwijk. Een
sterrencast bestaande uit de Black Smoke Band en het 36-koppige ULLAdubULLA
strijkorkest, dat onder zijn leiding staat, brengt de theaterversie van TWOTW op 16
december naar de Heineken Music Hall.

NICK EN SIMON GAAN
R I C H TI N G K E RST M IS

Santa’s party in 2009 en Christmas with...Nick en Simon van
vorig jaar noopt tot een vervolg en dat gaat de aankomende
kerst gebeuren; twee concerten in Ahoy en een indrukwekkende gastenlijst met de Amerikaanse zanger Matt Simons, die we
nog kennen van het nummer With You, de zangeressen Miss
Montreal (Sanne Hans) en Sandra van Nieuwland, waarmee het
Volendamse duo geschiedenis gaat schrijven. Daarnaast zingen
de heren ook nog de titelsong van de film Pak Van Mijn Hart,
die nu in de bioscopen draait.

T YPISCH GO O ISCH
Hans Slim is de
achterbuurman
van Linda de Mol
en schreef Typisch
Gooisch, een nieuw
stout boek over
sprookjesachtig
Laren, met veel
humor, spanning,
drank,
overspel,
moord, ondeugende
seks, maar ook romantiek. De Gooische Matras in optima forma over de belevenissen van
Makkie. Slim is voormalig presentator van onder meer de lifestyle-items bij Koffietijd, Eigen
Huis- en Tuin en bedenker van TV-Woonmagazine en kent daarom het klappen van de zweep.
Zangeres Marga Bult reikte het eerste exemplaar aan de auteur uit.
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