
Viaggio 
 
 
Yvonne Frijters houdt van zingen en heeft het geluk dat zij heeft mogen werken 
met diverse  muzikanten waardoor zij ervaringen heeft opgedaan met het 
uitvoeren van diverse muziekstijlen zoals o.a blues, soul, pop, ballads en 
kleinkunst. Ze treedt regelmatig op met cabaretgroep Van Zolder. 
Yvonne heeft mogen deelnemen aan het project Brel op z’n Brabants waardoor ze 
kennis maakte met Piet van Tienen. Sindsdien zijn ze samen enthousiast bezig om 
een mooi repertoire op te bouwen waarin o.a het Franse, Spaanse en Italiaanse 
lied is opgenomen. Sinds een paar jaar maakt Yvonne deel uit van Viaggio.     
 

 
Marijke van Hooff  besteedt naast het schrijven van proza, poëzie en liedteksten 
graag tijd aan zingen. 
Sinds een paar jaar maakt ze deel uit van kwartet Viaggio waar ze gedichten leest 
en zingt. Bij kwartet Chestnut ontfermt ze zich  over de sopraanpartij.  
Zij won in 2012 de cultuurprijs van Halderberge. Op 23 november 2014 verscheen 
haar nieuwe bundel ‘Zij die mij bewoont’ en de cd ‘Verblijf met vrienden’, 
uitgevoerd door Viaggio en Chestnut met composities van Rinie van der Leer en 
Piet van Tienen. De leiding was in handen van laatstgenoemde. 
 
 

Piet van Tienen gaf jaren schoolmuziek, maakte deel uit van een groot aantal 
orkesten en speelt  o.a. accordeon, piano, orgel, dwarsfluit en saxofoon.  
In Breda is hij bij velen bekend als lid van de programmacommissie van het 
Jazzfestival en leider van o.a. Trav’lin’ Light en Audubon. 
Jaren geleden begon hij gedichten en liedteksten van Marijke van Hooff op muziek 
te zetten en richtte hij  Viaggio op waar hij tevens de arrangementen voor schrijft. 
 
Er zijn diverse cd’s verschenen van deze groepen, de meest recente is ‘Verblijf met 
vrienden’ van Viaggio, samen met vocaal ensemble Chestnut. 
 
 
 
Viaggio brengt een breed en afwisselend repertoire dat o.a. bestaat uit poëzie, 
intieme liedjes, Franse chansons en Italiaanse volksliedjes. 
 
Graag geziene gasten bij Viaggio zijn: violist Paul Hendriks en celliste 
Astrid Schijns. 
 
 


