25e Accordeon & Harmonicadag in Den Andel
zaterdag 16 september 2017
toegang gratis
Op zaterdag 16 september vindt de jaarlijkse Accordeon & Harmonicadag in Den Andel
plaats. Dit jaar alweer voor de 25e keer! Dus een extra feestelijke dag voor luisteraars en
muzikanten. Daarom wordt het gebeuren in het dorpshuis ingeluid door maar liefst 3
draaiorgels die op deze dag op diverse locaties zullen spelen. Een unieke kans om ook
van deze muziek van historische draaiorgels te genieten.
De accordeon- en harmonicadag behoeft nauwelijks nog introductie na 25 jaar. Oude
bekenden ontmoeten elkaar hier en beleven plezier aan het samen spelen en luisteren
naar de muziek. Maar u kunt hier ook nieuwe muziekvrienden leren kennen. Misschien
haalt u na een bezoek aan de accordeon & harmonicadag uw ‘oude’ instrument weer eens
uit z’n koffer om zelf te spelen en mogen wij u een volgend jaar op het podium van het
dorpshuis begroeten.
Op deze Accordeon & Harmonicadag kunt u verschillende instrumenten bewonderen en
beluisteren. Zoals accordeon, trekzak, harmonica en wellicht de mondharmonica.
Misschien wordt er ook nog bij gezongen. Bovendien worden de muzikanten begeleid door
een slagwerker. Het blijft nog even een verrassing wie de muzikanten zijn en welk
instrument zij bespelen.
Genieten van muziek staat centraal op deze dag. De organisatie heeft er alles aan gedaan
om er weer een bijzondere dag van te maken. Dat begint al voordat het officiële
programma van start gaat met de vrolijke klanken van 3 draaiorgels om de muzikanten en
gasten te verwelkomen en alvast in de sfeer te komen. Deze draaiorgels staan op het
schoolplein van De Holm, bij fruitbedrijf De Streekhof en bij de ingang van het dorpshuis
Op Streek, waar ook de accordeondag wordt gehouden. De draaiorgels spelen van
12.00- 13.00 uur. Aansluitend start het accordeonfestival om 13.00 uur.
In de pauze wordt er een loterij gehouden met een mooie prijzentafel. We hopen dat
bezoekers en muzikanten weer in groten getale op deze dag af komen. De toegang is
gratis!
Deze feestelijke dag wordt gehouden van 12:00 tot 18:00 uur. Vanaf 12:00 uur staat het
beheerderechtpaar voor u klaar en ook zijn er lunchmogelijkheden in het dorpshuis.
Locatie: Dorpshuis ‘Op Streek‘ aan De Streekweg 33 in Den Andel. Er is voldoende
parkeergelegenheid.
Muzikanten kunnen zich nog aanmelden! Voor inlichtingen of aanmelding kunt u contact
opnemen met Saskia Holla 0595-425223 / 06-53140002 of via:
saskiahollabos@hotmail.com

