Zaterdag 11 september 2021
Op zaterdag 11 september wordt voor de tweede maal 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.
BRASSBAND CONCORDIA
Brassband Concordia start om 10.00 uur in De Dorpstienden in Ouddorp met een overbekend
muziekstuk. Daarna mogen kinderen een cornet meedoen. Je hoeft hiervoor geen noten te kunnen
lezen of kunnen spelen, hoe gekker het geluid dat eruit komt, hoe leuker! Kinderen, die dat willen,
mogen bovendien een stukje dirigeren. Een liedje meespelen met boomwhackers staat ook op het
programma.
FANFARE ORKEST DE HOOP
Bij Fanfare Orkest De Hoop is in het Haegse Huus in Stellendam van 10.00 – 11.00 uur een pling plong
proefles te volgen. We gaan met zijn allen muziek maken en krijgt natuurlijk alle instrumenten van de
fanfare te zien en te horen. De gezellige pling plong lessen zijn overigens elke vrijdag van 18.15 uur
tot 19.00 uur voor kinderen vanaf ca. 6 jaar. Je kunt altijd even komen kijken! Wel even van tevoren
opgeven via jeugd@fanfaredehoop.nl. Voor jongere kinderen is er ook een speciale kleutergroep op
vrijdagavond van 17.45 – 18.15 uur.
FANFAREORKEST VOORUIT
Fanfareorkest Vooruit organiseert van 10.00 – 12.00 uur een open huis met een demonstratie van
verschillende instrumenten in CBS de Bron aan de Melkweg 75 in Oude-Tonge. Met een muzikale
route door de gangen van de basisschool maken de kinderen kennis met de verschillende
blaasinstrumenten van de fanfare, zoals de trompet, bugel, hoorn, bariton, trombone en het
slagwerk natuurlijk. Leerlingen spelen muziek en je mag zelf ook instrumenten proberen onder
begeleiding van leden van Vooruit. Informatie is verkrijgbaar via fanfareorkestvooruit@gmail.com of
via Tonny Smeets 06-23423073.

KONINKLIJKE FANFARE APOLLO
Heb jij altijd al een blaasinstrument willen uitproberen? Aan de Noordzijde Haven 2 in Goedereede
staan tussen 11.00 en 12.00 uur een aantal leden van Apollo klaar om je een instrument te laten
uitproberen. Zij vertellen je natuurlijk ook hoe leuk het is om in een orkest te spelen!
MUZIEKGEBOUW GOEREE-OVERFLAKKEE
In het Diekhuus aan het Zandpad 7 in Middelharnis houdt het Muziekgebouw Open Dag van 10.30 –
15.00 uur. Maak kennis met een breed scala aan muziekinstrumenten. Proberen mag natuurlijk om
de prachtige klanken van de instrumenten te kunnen horen! Krijg ook meer informatie over het
volgen van muzieklessen, die door de ca. 30 vakbekwame docenten worden aangeboden door het
Muziekgebouw in het nieuwe schooljaar. Zie ook: www.muziekgebouwgo.nl .
MUZIEKVERENIGING WIM VAN DER HARST
Muziekvereniging Wim van der Harst houdt van 11.15 tot 12.15 uur een play-in aan de kaai bij het
oude raadhuis in Ooltgensplaat. Kinderen krijgen de mogelijkheid muziekinstrumenten te leren
kennen. Saxofoon, trompet, bugel, bas, tuba, trombone of slagwerk; het is er allemaal!
Aanmelden via secretaris@muziekverenigingwmvanderharst.nl.
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.
HAVENCONCERT
Wie trouwens de Sir Olivers Band en de Koninklijke Fanfare Apollo live in actie wil zien, kan zijn hart
ophalen op zaterdagavond 11 september op het Havenconcert aan de haven van Goedereede.
Aanvang: 19.30 uur.

