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Joop van der Hor 

a Lima te ast in To 
Holland mijn Vaderland 
De in Spijkenisse woonachti 
ge zangeres Arlinda Lima, is 
donderdag 27 juli te gast in de 
laatste zomereditie van de 
populaire 'Toksjoo Op Zuid'. 
De van origine Kaapverdiaan 
se zangeres treedt samen met 
een uit bekende musici ge 
vormd combo op in Grand 
Café Champs Elysees. 

NISSEWAARD Haar 3e cd 'ln 
spiracao di nha Coracao' werd 
mei vorig jaar door wethouder 
Kees Dijkman uitgereikt in een 
uitverkocht theater De Stoep 
in Spijkenisse. Waar toen nog 
een entreeprijs moest worden 
neergeteld, is het optreden in 
RotterdamZuid gratis! Arlinda 
Lima is een van de weinige 
vrouwelijke Kaapverdiaanse 
singer & songwriters. Ze 
schrijft haar eigen songs en 
haar geboorteland en familie 
vormen haar inspiratiebron. 
Haar liedjes zitten vol melan 
choliek, passie en energie. De 
al 30 jaar in Spijkenisse woon 
achtige zangeres heeft een 
tijdloze uitstraling. Als ze op 
de bühne haar veelal Portuge 
se liedjes zingt en haar heu 
pen op het ritme van de mu 
ziek beweegt, dan oogt ze nog 
jonger dan haar eigen spiegel 
beeld. Cabo Verde, in de Grote 
Oceaan voor de Afrikaanse 

kust ter hoogte van Senegal is 
dan ook de bron voor al haar 
inspiratie. Lima is geboren op 
Sao Tomé e Principe en opge 
groeid in Mindelo op Sao Vi 
cente. Eén van de eilanden in 
Cabo Verde. Zij brengt een 
muziekstijl die de ziel van de 
Kaapverdianen vertegen 
woordigd en je recht in het 
hart raakt. Haar teksten en 
muziek zijn dan ook diep ge 
worteld in de Kaapverdische 
cultuur en laat tradities herle 
ven. Wie de CD beluistert ont 
dekt Creoolse schoonheid, 
passie en energie. Je hoeft er 
niet geweest te zijn om aan de 
hand van het aanstekelijke rit 
me meegevoerd te worden in 

VAKANTIEGEVOEL 
MET MUZIEK EN 
BBQ IN TOKSJOO 

een liefdevol eerbetoon aan 
Arlinda's Moederland. Maar 
haar muziek herbergt ook 
klanken van weemoed naar 
het verleden. Over de heim 
wee in 'Sodade' en het vertrek 
van haar zwangere moeder 
naar Sao Tomé é Principe, een 
Portugees eiland voor de kust 
van Gabon waar ze hard werk 

te voor een beter bestaan en 
waar Arlinda werd geboren. In 
'Papa' zingt ze over de man die 
ze nooit heeft gekend. Op een 
bewogen manier uit ze in het 
nummer haar gevoelens uit 
naar haar onbekende vade� 

Maar ze kan ook in haar mu 
ziek wegdromen. In 'Aqua da 
Holanda' bezingt ze haar nieu 
we vaderland waar de water 
spiegel maar blijft stijgen. 
Maar de redding is nabij: 'Met 
z'n allen verhuizen we naar 

Cabo Verde en genieten we 
van de blauwe zee en de 
mooie stranden: Lima heeft 
twee eerdere cd's uitgebracht; 
'Esperança' en 'Sensaçäo' 
Zie ook Facebook 'Toksjoo op 
Zuid'. Start om 18,30 uur met 

een BBQ (aanmelden) gevolgd 
door het optreden van Arlinda 
Lima en andere gasten. Loca 
tie: Grand Café Champs Ely 
sees t.o. metrostation Zuid 
plein aan de Gooilandsingel 
onder zwembad Charlois. 
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ummer 
maak je slaapkamer 
Summerproof 

Bij Auping Plaza: 
 Professioneel slaapadvies 
 Compleet assortiment 
 Snelle levertijd 
 Uitstekende service & garantie 

*Kijk voor extra informatie over de actie of voor slaaptips op auping.nl 

Auping Plaza Barendrecht 
Escudostraat 9 
010 - 820 09 44 
www.aupingplaza-barendrecht.nl 

Auping Plaza Spijkenisse 
Lucebertstraat 34 
0181-8953 30 
www.aupingplaza-spijkenisse.nl 

Auping Plaza Sliedrecht 
Parallelweg 4 
0184 -49 34 99 
www.aupingplaza-sliedrecht.nl 
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