
 
Een trotse Eveline Kamperman tussen haar idolen Nick en Simon met wie zij optreedt tijdens het Knoop Gala in Carré. Foto:PR 

Goudse Eveline schittert in Knoop Gala 
De Goudse Eveline Kamperman is een van de deelnemers aan het Knoop Gala in 
Koninklijke Carré, dat op 22 december wordt uitgezonden. Samen met Nick en Simon 
blaast Eveline op haar dwarsfluit het legendarische nummer El Condor Passa van Simon 
en Garfunkel, nieuw leven in. 

Door Marianka Peters 

Gouda- Het Knoop Gala is het jaarlijks terugkerende muziekgala van HandicapNL en de NTR en 
wordt gepresenteerd door Paul de Leeuw en Diewertje Blok. Het Knoop Gala is een 
avondvullende show waarin talenten met een verstandelijke beperking optreden met bekende 
Nederlandse artiesten en het Metropool orkest, Nadat Eveline (31) uit de vele aanmeldingen was 
uitgekozen, reperteert zij veel. Afgelopen week repeteerde zij met Nick en Simon en het 
Metropool orkest. “Het is heel gaaf om met zo’n groot orkest te mogen spelen.” Vorige week werd 
bekend gemaakt met welke BN’ers de talenten zullen gaan optreden. Zo mag Petrus samen met 
Francis Broekhuizen stralen op het podium. Samen zullen zij het nummer ‘Climb every mountain’ 
van The Sound of Music performen. Muziekfanaat Beer zal samen met Gordon het nummer ‘Ik 
hou van jou’ zingen en Cheyenne zingt samen met Clouseau een medley van drie nummers. Dat 
Eveline met haar idolen Nick en Simon mag optreden, is wel de kers op de taart. “Het is 
hartstikke leuk en gelijk ook heel erg spannend,” vindt ze. Eveline heeft al veel podiumervaring. 
Zo speelde zij meerdere keren de sterrren uit de hemel tijdens voorstellingen van Kwats, de 
toneelgroep van de Klup, en deed ze ook mee aan verschillende musicals vanuit de 
Ontmoetingskerk. En dat allemaal tussen haar drukke werkzaamheden bij lunchroom Juuls en 
Jantje aan de Dubbele Buurt en haar werk in Julianahof door. 
Dit jaar wordt een zeer speciale editie want een afgeladen carré wordt ingewisseld voor een 
intieme concert setting, waarin de muzikale optredens elkaar afwisselen met live verbindingen 
met familie en geliefdes die niet in de zaal aanwezig kunnen zijn. Het wordt een editie waarin 
naast muzikaal talent extra aandacht wordt gevraagd voor de impact die corona heeft op 
jongeren met een verstandelijke beperking en de centrale boodschap; niemand mag met Kerst 
alleen zijn. 

Het Knoop Gala wordt uitgezonden op dinsdag 22 december 2020 om 20.30 op NPO1. 
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