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Duo Ted & Helen 

( van 1991    tot    2023  ) 

 

 

Ted en Helen  Medio 

1991 heeft dit duo elkaar 

ontmoet. En na in een 

aantal bands te hebben 

gezongen , hebben zij be-

sloten om als duo te gaan 

optreden. En niet zonder 

succes, want zowel in bin-

nen als in het buitenland 

hebben zij succesvolle op-

tredens gehad. 

Met duetten van  “George Jones “ en “Tammy Wynette “, “Jim 

Reeves “ en “Patsy Cline”, “Conway Twitty”en “Loretta Lynn”, en 

natuurlijk met solo songs van “Vern Gosdin “,” Merle Haggard “ “ 

Don Williams “,“ Patsy Cline “, “ Reba McEntire “, “Lorrie Morgan”, 

waant U zich in een compleet andere tijd.  

Veel complimenten krijgen zij van wegen hun stemmen die zo 

mooi bij elkaar kleuren. 

 

De presentatie is erg los te noemen, en niet zonder humor, en dat 

geheel maakt het voor iedereen gezelliger en leuk om naar te kij-

ken. 

 

Na hun buitenlandse avonturen zoals Engeland, Duitsland, en zelfs 

Amerika, ( waar zij hun eerste CD opgenomen hebben ) zijn zij 

bezig de harten van onze zuiderburen te veroveren, en ook dit niet 

zonder succes. Zij verzamelen steeds meer fans om zich heen, die 

als het even kan,erbij zijn als zij in België optreden. 
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In 2003 werd Ted and Helen uitgeroepen tot het beste country duo 

van Nederland tijdens de S.C.P.O. Award show, waarbij zij ook nog 

eens de publieksprijs wonnen. 

 

 

Begin 2011 heeft het duo besloten om hun repertoire aan te pas-

sen t.b.v. de Country Linedancers. Dat wil zeggen het duo doet nu 

Country en  Line dance Music. 

 

Er zijn nummers in het repertoire opgenomen die nog steeds het 

country gevoel naar boven halen, waarbij ook de oude 

song niet worden vergeten. 

 

Op verzoek werden deze songs nog steeds gebracht. 

Wat erg leuk was aan het duo, zij trekken zich tijdens de pauzes 

niet terug in kleedkamers, maar mengen zich tussen het publiek 

om een praatje te maken met de mensen waar zij voor optreden, 

het geen erg wordt gewaardeerd.  

 

 

 

 

In 2019 ontving het Duo 

in Winterberg het  CME-

Award Best Live Coun-

try line dance act 
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Medio  30  november  2020  von-

den we dit berichtje op facebook  

van  Heleen. “Na lang overleg en 

pijn in  ons  hart  ,hebben  wij  be-

sloten  dat  2021 ons laatste jaar 

is als Country  

Duo Ted and Helen. Het  zingen  

zullen  wij  gaan  missen  maar  

het  reizen  van  hot naar her niet. 

Na ruim 30 jaar mooie optredens en mooie herinneringen op ge-

daan te hebben ,kunnen  

wij terug kijken op een mooie  en fijne periode. 2021 wordt dus 

ons afscheids jaar waarin wij nog te boeken  zijn zover covid 19 

het toelaat”. En de laatste zin “zover Covid 19 het toelaat” is niet 

meer dan waar geworden! 

Door verschillende lockdowns zet diverse eind afsluitingen niet 

doorgegaan. Begin 2022 ging het land stap voor stap weer hele-

maal open en werd er een nieuw officiële datum gepland.  
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The Last Party werd gehouden op 17 december 2022 en zou het 

laatste officiële optreden worden van Ted & Helen. Ze namen na 

ruim 62 jaar muziek en waarvan de laatste 35 jaar als country duo 

afscheid met hun “Last Party” bij de Rijnmond Country Dancers. 

Maar zoals het vaak gaat, kruipt het artiestenbloed toch naar de 

muziek. En gaven ze bij de Western Experience in Den Bosch – 

Januari 2023 toch het echte LAATSTE optreden toch? 

 

 

Door de jaren heen heeft het duo diverse cd`s uitgebracht. De 

Discografie hiervan vind u op de volgende pagina. 
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2008 CD Album Ted and Helen - As Long As 
We Live
Deze cd is bij elk optreden van Ted and Helen verkrijgbaar 
en ook te  
bestellen bij : B&NL Country Online.  

 

1. Hello Trouble  
2. Slow Burning Memory  
3. As Long As I Live  
4. Two Story House  
5. I'm Down To My Last Cigarette  
6. How's The World Treatin' You  
7. One By One  
8. Right Or Wrong  
9. You And Me  

10. My Kind Of Woman, My Kind Of Man (Duet with Robbie 
Masters)  

11. A Part Of My Life  
12. Are The Good Time Really Over For Good  
13. Please Don't Stop Loving Me  
14. Two Steppin' Texas Blue  

2005 CD Album Ted - Ted sings the hits of 
George Jones
Deze cd is bij elk optreden van Ted and Helen verkrijgbaar 
en ook te bestellen bij B&NL Country Online , Country 
Dance News , CDN of Country Gazette  
( zie de links op deze site ).  

Via de normale platenzaken is de cd ook te bestellen onder  
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  Thats Entertainment Star 45915. 
 

1. A girl I used to know  
2. Hello darlin'  
3. Love bug  
4. Tender years  
5. Walk through this world with me  
6. You never know just how good you got it  
7. He stopped loving her today  
8. Choices  
9. She thinks I still care  

10. Bubbles in my beer  
11. The grand tour  
12. A good year for the roses  
13. I'm a one woman man  
14. Bartender's blues  

2003 CD Album Ted and Helen - Close 
Together

1. Have you ever been lonely ( Jim Reeves / Patsy Cline )  
2. I believe in you ( Don Williams )  
3. You really had me going' ( Holly Dunn )  
4. Chisled in stone ( Vern Gosdin )  
5. We're gonna hold on ( George Jones / Tammy Wynette )  
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6. I've had a beautiful time ( Merle Haggard )  
7. Just someone I used to know ( Dolly Parton / Poter Wagoner )  
8. Goodhearted woman ( Waylon Jennings )  
9. Coat of many colors ( Dolly Parton )  

10. Who isn't me tonight ( Dolly Parton / Kenny Rogers )  
11. Walking, talking, crying, barely beating broken heart ( Highway 

101 )  
12. Three cigarettes in an ashtray ( Patsy Cline )  
13. Yard sale ( Sammy Kershaw )  
14. I guess you had to be here ( Lorrie Morgan )  
15. Love's gonna live here ( Buck Owens )  

1992 CD Album Ted and Helen - A brand new 
life

1. Daisy chain ( Knudsen-Burton-Wade )  
2. If you should stay ( vd Loo )  
3. I can't get enough ( Dean-Dean )  
4. Someone like you ( Dean-Dean-Long )  
5. We get along just fine ( Posson )  
6. That's good , that's bad ( Hellard-Garvin)  
7. Bad habits ( Dean-Dean-Long )  
8. A brand new life ( Joppe )  
9. Now I know ( vd Loo )  

10. The bedroom ( Allison-Muir )  

In de jaren 1980 en 1981 toen de batavieren de Rijn overstaken heeft 
Ted een aantal singles gemaakt. Deze singles zijn niet meer 
verkrijgbaar.
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Ted Orange - You made me what I am 
Ted Orange - Going home

Ted Orange - You always make me feel good  
Ted Orange - When I die just let me go to Texas ( Cover Ed Bruce )

Onderstaande songs zijn wel opgenomen, maar niet op 
single uitgebracht.
 Ted Orange - Put another log on the fire ( Cover The Glazer 
Brothers ) 
 Ted Orange - Why did you have to go away
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