
 

Zaterdag 5 september 2020  

Op zaterdag 5 september wordt voor het eerst de Havenconcert Muziekdag georganiseerd. Op 

verschillende locaties op het eiland heeft een aantal muziekverenigingen activiteiten gepland 

onder de vlag van het Havenconcert Goedereede om kinderen te laten kennismaken met 

muziekinstrumenten en muziek. Alle activiteiten van het Havenconcert Muziekdag zijn kosteloos te 

bezoeken. 

FANFARE ORKEST DE HOOP 

In het Haagse Huus in Stellendam is van 10.00 – 11.00 uur een pling plong proefles te volgen.  

Kinderen kunnen meedoen met boomhackers en slagwerkinstrumenten, krijgen de instrumenten van 

de fanfare te zien en te horen en mogen een instrument uitkiezen om eens uit te proberen.  

In verband met coronamaatregelen graag van tevoren opgeven via: jeugd@fanfaredehoop.nl 

De gezellige pling plong lessen zijn overigens elke vrijdag van 18.15 uur tot 19.00 uur voor kinderen 

vanaf groep 2. Op vrijdag 11 september is er een open les, je kunt altijd even komen kijken! Wel even 

van tevoren opgeven. 

 

KONINKLIJKE MUZIEKVERENIGING SEMPRE CRESENDO 

Sempre Crescendo doet ook mee aan de Havenconcert Muziekdag. In verenigingsgebouw De 

Notenkraker aan de Juliana van Stolberglaan 17 in Middelharnis zal Little Sempre, het 

opleidingsorkest van Sempre, twee optredens van verzorgen: van 13.00 tot 13.45 uur en van 14.15 

uur tot 14.35 uur. De Notenkraker is geopend van 13.00 tot 15.00 uur. Er zijn ook leden van Sempre 

aanwezig om informatie te geven.  

 

KONINKLIJKE FANFARE APOLLO 

Koninklijke Fanfare Apollo verzorgt om 11.00 uur openbare les van ongeveer een uur. De les vindt bij 

mooi weer plaats aan de Noordzijde Haven in Goedereede, op straat, bij slecht weer in de Oostdam 

aan de Jongkoenstraat 1 in Goedereede. Leden beantwoorden vragen over koper, saxofoons en 

slagwerk. Deelnemers mogen ook de instrumenten uitproberen. Opgeven bij: 

info@nicolegroenendijk.nl 



Wie trouwens de Koninklijke Fanfare Apollo live wil zien spelen zaterdagavond 5 september terecht 

bij het Havenconcert in de Haven van Goedereede. Aanvang: 19.30 uur.  

SIR OLIVERS BAND 

In de Bommelstee aan de Schaapsweg in Den Bommel wordt tussen 10.00 – 14.00 uur door leden 

van de Sir Olivers Band verteld over bigbands, de diverse instrumenten: slagwerk, blaasinstrumenten 

etc. Aanmelden via siroliversband@gmail.com. Het programma vindt doorgang bij minimaal tien 

deelnemers.  

Wie trouwens de Sir Olivers Band echt in actie wil zien, kan zaterdagavond 5 september de band live 

zien spelen op het Havenconcert in de Haven van Goedereede. Aanvang: 19.30 uur.  

 


