
19-12-2020 Gouds Dagblad | Goudse Eveline naar Knoop Gala in Carré

https://goudsdagblad.nl/Lokaal/goudse-eveline-naar-knoop-gala-in-carr81 1/2

De Goudse Eveline Kamperman werd half november verrast door een camera-ploeg die met een videoboodschap groot nieuws

brachten. Eveline heeft down syndroom maar dat weerhoudt haar er niet van om haar dromen waar te maken. Naast model zijn,

speelt ze ook prachtig dwarsfluit. En dat mag ze in december gaan doen tijdens het Knoop Gala in Carré. Samen met Nick en

Simon blaast de 31-jarige Eveline op haar dwarsfluit het legendarische nummer El Condor Passa van Simon en Garfunkel, nieuw

leven in.

De verrassing was heel onverwacht voor Eveline en ze gaat de komende tijd heel goed oefenen. Zeker ook met Nick en Simon.

De collega's van Eveline, die werkt bij cadeauboek winkel Jantje zag eens pruimen hangen, waren uiteraard ook overdonderd en

verrast. En zijn heel trots op hun collega.

Het Knoop Gala is hét muziekgala van de NTR in samenwerking met HandicapNL. HandicapNL en NTR werken als sinds 2013

samen om  bekende Nederlandse artiesten op te laten treden met artiesten met een verstandelijke beperking. Dat levert een

schitterend gala op, maar tegelijkertijd maakt deze show ook een statement: mensen met een verstandelijke beperking

beschikken over veel meer talenten dan menigeen denkt.
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Tijdens het Knoop Gala blazen artiesten met een verstandelijke beperking je omver vanuit Carré! Samen met bekende

muzikanten als Trijntje Oosterhuis en Nick & Simon stelen zij de show. Altijd onvervalst zichzelf. Een heerlijke feelgood-avond

vol stralende artiesten! 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. En mag Eveline met haar idolen Nick en

Simon optreden.

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


