
 

 

 

 

 

 

 

Waadklank orkestenfestival 2023  
 

Beste deelnemers Waadklank orkestenfestival op 11 februari 2023. 

 

Bijgaand aanvullende informatie. 

 

Doel: Voor het publiek een aantrekkelijk programma van maximaal 20 minuten en een 

kennismaking als korpsen/verenigingen onderling. Kom ruim op tijd en luister mee. 

  

Locatie: PKN-kerk in combinatie met de Molewjuk te Bitgummole. 

Datum: zaterdag 11 februari 2023. 

Adres: J.H. van Aismawei 11, 9045 PE Bitgummole. 

 

Parkeren tussen de Molewjuk en de kerk is beperkt. Daarom moeten we tevens gebruikmaken van 

de omgeving rondom de Van Aismawei. Houd hierbij rekening met de uitritten van de 

omwonenden. Advies om te carpoolen. Doel is om voor de grote en zware instrumenten (bassen) 

parkeerplaatsen bij de kerk/Molewjuk te reserveren. 

 

16:00 Molewjuk – Kerk deuren open 

17:00 Aanvang 1e orkest 

 

Hierbij alle punten op een rij: 

1. Planning bestaat uit 3 blokken van 3 orkesten 

2. Melden in de Molewjuk. Daar wordt iedereen ontvangen en naar de plaats gebracht voor de 

koffers en kleding. Dit is een grote zaal dus er is rekening gehouden met omkleden. 

3. Begeleiding orkest door een vaste begeleider 

4. Inspeeltijd en speeltijd (maximaal 20 minuten)  

5. Inspelen in de Molewjuk. Ieder 1e orkest van het blok kan inspelen op het podium in de kerk 

6. Wisseltijd maximaal 10 minuten (aantal stoelen verzetten en opkomst) 

7. Basis slagwerk wordt beschikbaar gesteld door de Brassband Looft den Heer 

Dit zijn: Drumstel – Pauken – Klokkenspel – Buisklokken – Xylofoon – Grote Trom 

Al het basis slagwerk heeft een vaste opstelling en zal per orkest niet worden verplaatst. Het 

betreft geen concours en verplaatsingen nemen te veel tijd in beslag.  

Zelf stokken en overig slagwerk meenemen. 

 

8. Eigen muziekstandaard meenemen 

9. Per optreden een korte aankondiging orkest door de organisatie gevolgd door de opkomst 

dirigent. 

 

10. Korpsinformatie en programma via de beamer 

Deze informatie tijdig aanleveren (zie format Verenigingsinformatie) 



11. In de pauzes is de Molewjuk geopend voor koffie/thee en drankjes. Het is verstandig 

zelf (indien nodig) broodjes of i.d. mee te nemen.  

 

De basisplanning 

● 16:00 Molewjuk/kerk open 

● Inspelen 1e orkest 16:30 uur op het podium 

● Tijd optredens 17:00 - 22:00 

● Aanvang 3 blokken 

blok 1 17.00 uur. (3 orkesten) 

blok 2 18:50 uur (3 orkesten) 

blok 3 20:40 uur (3 orkesten) 

De Planning: 

 

Optreden Tot  Inspelen tot Plaats 

17:00 17:20 Looft den Heer – Bitgummole 16:30 16:50 Podium 

17:30 17:50 De Toeterbende 17:00 17:20 Spek lokaal 

18:00 18:20 Count me in –Dronryp 17:30 17:50 Spek lokaal 

18:20 18:50 Pauze (30 minuten)    

18:50 19:10 Kunst en Genoegen Dronryp 18:20 18:40 Podium 

19:20 19:40 De Bazuin – Tzummarum 18:50 19:10 Spek lokaal 

19:50 20:10 Constantia – Menaam 19:20 19:40 Spek lokaal 

20:10 20:40 Pauze (30 minuten)    

20:40 21:00 Greidebrass – Spannum 20:10 20:30 Podium 

21:10 21:30 Harmonie – Beetgum 20:40 21:00 Spek lokaal 

21:40 22:00 Burdine – Sint Annaparochie 21:10 21:30 Spek lokaal 

22:10  Opruimen    

 

 

 

Aanleveren verenigingsinformatie voor 1 februari: 

1. Naam, plaats, oprichtingsdatum, soort orkest, korte toelichting 

2. Naam dirigent 

3. Programma (titels, componist, (arrangeur), speeltijd) 

4. Thema indien van toepassing 

5. Aantal stoelen orkest 

 

Namens de organisatie, 

Henri Visser 


