
Concert in Velden 
Zaterdagavond 30 maart is het eerste concert onder 
leiding van onze dirigent Wouter. Wij geven die 
avond – samen met Fanfare Velden en Fanfare De 
Echo uit Hout-Blerick – een concert in de 
theaterzaal van De Vilgaard in Velden 
(Schandeloseweg 1 in Velden). 
 

 
Sfeerimpressie van de theaterzaal in Velden. 
 
Voorbereiding 
Om ons concert te laten slagen is het een must dat 
iedereen aanwezig is tijdens de komende 
repetities. Speciale aandacht voor de extra 
repetitie op donderdag 28 maart om 19.30 uur.   
 
Tijden concert 
Het concert begint om 19.30 uur. In welke 
volgorde de muziekkorpsen zullen optreden zal op 
korte termijn door de organiserende Fanfare 
Velden worden vastgesteld. Elk muziekkorps zal 
circa 45 minuten musiceren. Indien wij rekening 
houden met het wisselen, dan is naar verwachting 
het laatste korps rond 22.15 uur klaar met spelen.  
 
Muzikaal programma 
Ons eigen muzikale programma die avond is: 

1. Gammatique 
2. Concordia 
3. God Save the Queen 
4. Dakota 

5. Nog nader te bepalen toegift. 
 
Onze eigen Sarah zal ons concert op haar eigen, 
spontane wijze presenteren.  
 
Busreis 
Om er voor te zorgen dat iedereen vervoer heeft 
alsmede om de onderlinge band verder aan te 
halen, zullen wij gezamenlijk met een bus naar 
Velden reizen.  
 
In de bus is uiteraard voldoende plek voor onze 
instrumenten. Het grote slagwerk kan worden 
geleend van Fanfare Velden.  
 
Wij vertrekken stipt om 18.30 uur vanaf het HP. 
Zorg er dus voor dat je uiterlijk 18.20 uur aanwezig 
bent bij het HP. In Velden zullen wij om 23.00 uur 
vertrekken. Naar verwachting zijn wij dan 
omstreeks 23.30 uur weer terug bij het HP.  
 
Uiteraard is een eventuele spontane nazit in het HP 
snel georganiseerd.  
 
Wij zullen op een dinsdagavond nog inventariseren 
hoeveel en welke leden meegaan met de bus.  
 
Supporters 
Indien er voldoende plek is in de bus, willen wij 
uiteraard onze supporters ook de kans bieden om 
met ons mee te reizen. Geïnteresseerde ouders / 
partners etc. kunnen zich hiertoe melden via 
bestuur@keuninklikke.nl  
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