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Programma concertreis Oud Zevenaar
Dagprogramma
De invulling van het dagprogramma van
onze concertreis op 21 oktober ziet er als
volgt uit:
Vertrek
We vertrekken met 2 bussen van Lindetours
uit Klimmen om 08.30 uur vanaf het Europaplein. De wegkapitein van bus 1 is Henk
van Gorkum.
De wegkapitein van bus 2 is Harrie Gerekens.
Om een vlot vertrek te garanderen, vragen
we jullie om reeds om 08.15 uur op het Europaplein aanwezig te zijn.
Het staat jullie vrij om een bus te kiezen.
Het slagwerk wordt eerder ingeladen in de
bagageruimte van de bussen.
De andere muziekinstrumenten kunnen op
het Europaplein in de bagageruimte worden
ingeladen.
Koffie pauze
We pauzeren in het AC restaurant Venray,
dat aan de A73 ligt.
De fanfare biedt jullie een kop koffie of thee
aan met een stuk vlaai.
Ontvangst in Oud Zevenaar
Rond de klok van half twaalf arriveren we in
Oud Zevenaar. We worden ontvangen in
het verenigingsgebouw St.Anna.
De harmonie biedt ons een lunch aan.
Tegelijkertijd bestaat er de mogelijkheid om
met elkaar nader kennis te maken.
Vertrek naar Bommersheuf
Om 12.45 uur vertrekken we naar theater
Bommersheuf in Zevenaar.
De beide verenigingen hebben de mogelijkheid om in te spelen.

Concert
Om 14.00 uur opent Harmonie St.Martinus
het concert.
Voor alle leden van onze fanfare is een
plaats in de zaal gereserveerd. We verwachten van iedereen, dat hij in de zaal aanwezig
is om naar dit concert te luisteren.
Na de pauze treedt onze fanfare om 15.00
uur op het podium aan.
Muziekprogramma
Dirigent Sjef Ficker heeft het volgende muziekprogramma achtereenvolgens geselecteerd:
Imperial Crown
Lest we forget
The sunken village
The centurion
Symphonic marches
Churumbelerias
A day at the circus
Zingaresca
Mars der medici.

Afsluiting in de foyer
Na afloop van het concert verzamelen we
ons in de foyer van het theater om met de
leden van St.Martinus de dag gezamenlijk af
te sluiten.
De slagwerkers zorgen ervoor, dat direct na
afloop van het concert, het slagwerk in de
bussen wordt ingeladen. Dit bespoedigt een
goed verloop bij het inladen van de andere
muziekinstrumenten bij het vertrek.
Ervaringen kunnen in de foyer worden uitgewisseld en mogelijk al plannen voor de
toekomst gesmeed.
De consumpties zijn voor eigen rekening.

Vertrek uit Zevenaar
Tussen 17.00 uur en 17.30 uur vertrekken
we vanaf de parkeerplaats van theater
Bommersheuf.

Iedereen neemt weer plaats in de bus, waar
hij ’s-morgens mee is vertrokken.
Diner
Na afloop van het concert koersen we richting Den Bosch.
In Nulland gaan we gezamenlijk in het Van
der Valk Hotel dineren.
Er is voor ons een aparte hoek in het restaurant gereserveerd.
Om prijstechnische redenen kunnen we niet
a la carte dineren, maar hebben we een voor
iedereen gelijk dinervoorstel bij Van der
Valk gereserveerd.
Consumpties zijn voor eigen rekening en
dienen bij de ober zelf te worden afgerekend!
Terugreis
We verwachten in Hulsberg terug te zijn
tussen 21.30 uur en 22.00 uur.
Voor nadere informatie kunnen jullie je
wenden tot Harrie Gerekens of Henk van
Gorkum.
Tijdens de concertreis zijn we voor thuis te
bereiken onder telefoonnummer
0650213921
We wensen jullie allemaal een bijzonder
prettige concertreis.
Het bestuur van de Kon. Fanfare St.Caecilia
Hulsberg.

