Dag van de Muziek Jubileumeditie
Op 25 mei was het zover! De 25ste editie van het grootste amateurmuziekfestival van Europa! Een
jaar lang is er gewerkt aan een spetterend jubileumprogramma. Op een aantal podia werden
verrassingsoptredens gehouden. Een greep uit dit verrassingsprogramma: Sandro Assorgia van Van
Dik Hout, de Havenzangers bij het Schipper café, Saskia en Serge keerden terug naar de stad,
Milou Mazali bracht opera voor een breed publiek, de Flageolettes lieten hun 50’s sound horen
etc. Naast deze verrassingsoptredens was er een nostalgisch reuzenrad, een karaokebus, een
fotoboot en diverse straattheater acts en alles was prachtig versierd. Om 17.00 uur startte, na de
optredens van de ruim 1800 deelnemers, het Jubileumprogramma op het grote podium met
Jennie Lena, Big Black and Beautiful, Marcel Meijer en een programma tussen de professionele
Triadeband en diverse amateurzangers uit de stad. Tussendoor werd het publiek getrakteerd op
allerlei gratis hapjes. Het was 1 groot en mooi verjaardagsfeest waar heel de stad voor uitliep!
De verrassing optredens
werden kort van tevoren
bekend gemaakt en
trokken op de dag heel
veel publiek.
We hebben gekeken naar
de locaties en wat hier bij
aan kon sluiten. Bijv.
Havenzangers en het
Schipperscafe. Dit werkte
goed!
De Dag van de Muziek
wordt door ondernemers
en individuele mensen
aangegrepen om iets te
doen of te organiseren.
Ook al zijn ze niet officieel
betrokken, wij juichen toe
dat mensen ook eigen
initiatieven nemen als dit
de veiligheid niet in
gedrang brengt.

Wij reiken jaarlijks de
aanmoedigingsprijs uit
aan iemand van wie
we hopen dat hij/zij
haar muziek voortzet.
Iemand die zich inzet
voor de
amateurmuziek. Dit jaar
Marrit van Brummelen

Een groot feest
waarbij
rekening is
gehouden met
alle genres van
opera tot rock!

Op straat stonden meerdere
straattheater acts. Speciaal voor het
jubileum. We kijken dan naar
ondernemers voor wie dit waardevol kan
zijn. Hier bij het terras van Avanti bijv.

De bezoekers werden getrakteerd op diverse
lekkernijen. Een deel hiervan werd
gesponsord. We wilden er een
verjaardagsfeest van maken.

