


Over Peter 
Peter Jonk heeft gestudeerd aan het Sweelinck Conservatorium te 

Amsterdam en is afgestudeerd aan het Utrechts Conservatorium 

als uitvoerend musicus. Zijn warme bariton stem komt tot uiting 

in de verschillende genre’s zoals ,licht klassiek, opera, operette, 

musical ,popmuziek en easylistening 

“

”

Over Anja 
Deze prachtige lyrische sopraan met haar veelzijdige 

sensuele stem weet echt de gevoelige snaar te raken. Haar 

warme heldere sopraanstem komt bijzonder tot zijn recht in 

verschillende stijlen zoals popmuziek, jazzmuziek, licht klassiek, 

musical, opera, operette. 
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klassiek op een unieke en
gepassioneerde manier 
“beleven” en u daarin 
meenemen. Wij zingen de 
mooiste duetten afgewisseld 
met prachtige solo’s op 
adembenemende wijze en 
weten altijd de gevoelige 
snaar te raken. Onze stemmen 
kleuren prachtig bij elkaar. 

Over ons 
Peter & Anja The Dutch 

Vocals is een professioneel 
duo bestaande uit  

Peter Jonk en Anja Oudejans. 
 Uitermate geschikt voor 

ouderen en senioren. Wij zijn 
bijzonder veelzijdig omdat 

wij zowel feestmuziek, 
popmuziek, easylistening, 

musical en acts, als licht



Meerdere opties mogelijk

 
Met de meest bekende en 

herkenbare solo’s en duetten. 
Bijvoorbeeld de eerste drie 
kwartier het wat serieuzere 

gedeelte met solo’s en duetten 
van wereldfaam, afgewisseld met 

liedjes uit de 60‘er en/of 70’er 
jaren (meertalig) 

Na de pauze ( kunnen wij een 
compilatie brengen van bekende 

musicals zoals Dorus en de Jantjes, 
’T Schaep met de vijf Pooten of Ja 
Zuster, nee Zuster en dan ) nemen 
wij u mee op onze tocht over de 
Zuiderzee langs de Rijn naar de 
Donau, waar u kunt genieten, 

luisteren of meezingen en dansen 
op deze toppers uit de muziek. 
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Voorbeeld 
programma

Gala



Zeemansliedjes 
U.wilt: Feestmuziek 

Pop/Easy-listening 
Musical/Opera/Operette 

Het Napolitaanse lied 
Het Nederlandse lied 

Verschillende acts 
Revue Sketches 

Kerstrepertoire
60’er & 70’er jaren

Meezingers van toen en nu 

Het professionele duo Peter en Anja heeft 

alles in huis voor een gezellige middag 

of avond. Met live gezongen afwisselend 

repertoire, meezingers en verschillende 

acts hebben wij een zeer uitgebreid en 

afwisselend programma samengesteld. 

Het Nederlandse lied van bijv. Wim 

Sonneveld, Willeke Alberti, Frans Halsema 

& Jenny Arean en niet te vergeten 

de feestmuziek en meezingers als De 

Woonboot, Daar bij de Waterkant, Ome 

Jan, Als sterren aan de hemel staan en de 

zeemansmedleys.

Wereldberoemde solo’s en duetten zoals 

The Prayer van Andrea Bocelli & Celine 

Dion, Something Stupid van Frank & Nancy 

Sinatra, Vivo per lei van Andrea Bocelli & 

Georgia en bekende Operette medleys 

zoals die van Strauss. Ook een licht klassiek 

programma behoort tot de mogelijkheden 

met Opera, Operette, Napolitaans, Musical 

en Evergreens. Uw tevredenheid is onze 

tevredenheid! 
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Koningsdag / Bevrijdingsdag



Peter en Anja 
zingen de mooiste 
Opera aria’s 
en duetten uit 
bijvoorbeeld Die 
Zauberflöte van 
W.A. Mozart 
als Papageno en 
Papagena 

Papageno en Papagena



Een romantisch 
kerstoptreden 

in gala en 
kerstman & 

Kerstvrouw of 
Dickens 

Peter & Anja 
The Dutch 

Vocals
Net 
even anders 

Met het hele 
kerstrepertoire, 

van de 
samenzang 

t/m de meest 
bekende 

kerstsongs  
Dickens kostuum

Kerstman & Kerstvrouw

Gala



De Jantjes

Dorus

Net even anders



Net even anders
Dorus en de Jantjes
Ja Zuster, nee Zuster

’t Schaep met de vijf Pooten

’t Schaep met de vijf Pooten
Ja Zuster, nee Zuster



Tel +31 (0)6 – 51 20 68 20 

Web www.peterenanja.nl

Mail info@peterenanja.nl

© 2017 Anja Oudejans & Peter Jonk

7 dagen per week te boeken
- Lid van de NTB vakbond voor musici -

Een professioneel duo met de passie voor zingen.

Voor een allround optreden met entertainment 

van het begin tot ‘t end. Met een mix van diverse 

stijlen maken wij een schitterend en zeer gevarieerd 

programma. Voor u de juiste keuze

“
”


