Zaterdag 11 september 2021 - Aanvang: 19.30 uur
Presentatie: Patrick Polie
Koninklijke Fanfare Apollo o.l.v. Alex Thyssen
Koninklijke Fanfare Apollo uit Goedereede heeft door de jaren heen vele mooie concerten
gegeven en evenementen opgeluisterd. Zonder Apollo zijn de feesten in Goedereede niet
compleet; van de aubade op Koningsdag tot de Sinterklaasoptocht en de Portdagen; Apollo is
erbij. Ook nu zal Koninklijke Fanfare Apollo in hun mooie blauwe uniformen deze editie van het
Havenconcert opluisteren met een prachtig optreden.
Trio Tangata
Trio Tangata bestaat uit Jacqueline Edeling (bandonéon), Margreet Markerink (piano) en op de
contrabas Boris Franz. Het trio speelde op vele podia; festivals en concertzalen in Toscane,
Finland, Istanbul, Granada, Parijs, Duitsland tot en met Buenos Aires. Maar ook bij
huiskamerconcerten en voorstellingen in intiemere sfeer brengen zij hun repertoire ten gehore.
Trio Tangata brengt muziek vol passie, weemoed en melancholie, maar ook uitbundige en
stuwende ritmes maken Trio Tangata een feest voor oor, oog en gevoel. Natuurlijk spelen zij op
het Havenconcert een compositie van de bekende componist en bandonéonspeler Astor
Piazzolla, die dit jaar precies honderd jaar geleden werd geboren.
Eric Vloeimans
Supertrots is Stichting Havenconcert Goedereede, dat ze de jazztrompettist Eric Vloeimans heeft
weten te strikken voor de editie van 2021. Vloeimans - musicus, songwriter en producer - legde
de basis voor zijn carrière aan het Rotterdams Conservatorium op de afdeling klassieke muziek,
maar stapte later over naar de jazz-afdeling, nadat zijn interesse voor die stroming was gewekt.
Hij maakt muziek die tussen de soorten jazz en pop valt te kwalificeren. Hij speelde met grote
internationale namen en vermaarde orkesten op (inter)nationale podia en ontving vele prijzen en
onderscheidingen. Vloeimans is een artiest van formaat! Natuurlijk speelt hij op het
Havenconcert solo diverse eigen composities, maar er staan ook mooie crossovers op het
programma met de Sir Oliversband en Trio Tangata!

Sir Oliversband o.l.v. Machiel de Kruijf
De Sir Oliversband wordt de Bigband of plenty genoemd en met een reden! Niet alleen het aantal
amateurmuzikanten van deze band is plenty met 25 leden, 2 zangers en 3 zangeressen. Plenty
slaat ook op het veelzijdigheid van hun repertoire met echte bigbandmuziek en recente hits.
Enthousiasme, goede muziek en sfeer staan voorop bij de concerten van de Sir Oliversband,
zoals de bezoekers van het Havenconcert zich vast van vorig jaar zullen herinneren. Niemand zal
er dan ook aan twijfelen dat zij ook dit jaar wederom voor een spectaculair optreden zullen
zorgen!

