
 

 

Opgave concertreis 21-22-23 september 2016 naar omgeving Aken, Duitsland. 

 

Verblijfslocatie:  Jugendherberge Simmerath-Ruhrtal 

Concertlocatie:   Theatersall Kulturzentrum Frankental, Aachen-Stolberg 

Vertrek:   vrijdag 21 september, ongeveer 15.00 uur. 

Terug:    zondag 23 september, ongeveer 17.00 uur. 

Beste muzikanten van Fanfare De Eendracht en Fanfare Excelsior, 

 

De voorbereidingen van onze concertreis zijn in volle gang! 

Het hoofddoel van deze concertreis is om de onderlinge band tussen de muzikanten en leden te 

versterken, zeker nu het orkest wordt gevormd door muzikanten uit twee verenigingen met 

verschillende achtergronden.  

We gaan gezellig samen een weekend erop uit, maken samen muziek, maken kennis met  

Musikverein Hahn en we gaan leuke activiteiten op touw zetten! 

 

Er wordt op de Excelsior website een opgave-tool geïnstalleerd waarbij jullie enkele keuzes kunnen 

maken. Vooruitlopend daarop willen we jullie informeren over de zaken. 

 De concertreis is in beginsel bedoeld voor de muzikanten van Fanfare De Eendracht en Fanfare 

Excelsior, bestuursleden van beide verenigingen.  

Partners of overige leden van beide verenigingen die heel graag mee zouden willen gaan kunnen 

dit kenbaar maken en voor hun wordt de mogelijkheid bekeken. 

N.B. De reisafstand naar concertlocatie is ongeveer 65 minuten dus heel goed te doen voor 

mensen die het concert graag willen bijwonen. 

 We gaan ervan uit dat alle muzikanten meegaan, indien er toch muzikanten verhinderd zijn, of 

vanwege andere redenen niet meegaan, dit graag melden bij Erik Seuren. 

 Er wordt een bus geregeld voor alle muzikanten en leden die meegaan. 

Het is wél mogelijk vanwege eventuele persoonlijke reden met eigen vervoer te gaan. 

Dit kunnen jullie in de opgave-tool aangeven. 

 Eigen bijdrage is 75 Euro vanaf 18 jaar en 55 Euro tot 18 jaar. 

Deze bijdrage graag overmaken vóór 1 juli aanstaande op bankrekeningnummer NL67 RABO 

0304 0827 91 t.n.v. Fanfare Excelsior.  

De eigen bijdrage is na opgave verplicht en wordt bij een eventueel afzeggen niet terugbetaald, 

omdat de reis en het verblijf per deelnemer betaald moeten worden door de organisatie. 

Inbegrepen zijn de busreis, overnachtingkosten, alle maaltijden en kosten activiteiten. De drank 

en verder vertier is voor eigen rekening. 

 Het definitieve programma volgt. Vastgesteld is een repetitie op vrijdagavond en een concert op 

zaterdagavond. Mogelijk wordt er nog een zondagmorgenconcert toegevoegd. 

 Tijdens ons verblijf worden eenvoudige maaltijden geserveerd, indien rekening gehouden moet 

worden met een dieet of anderszins, dan kan dat worden aangegeven. 

 Suggesties, opmerkingen en vragen zijn van harte welkom. 



 

 

Wens je verdere informatie, vraag dat dan aan één van de mensen van de werkgroep tijdens de 

repetitie, of telefonisch: 

Erik Seuren, tel. 06-19136145  Suzan Derks, tel. 06-10758492 

Pieter-Jan Schroeten, tel. 06-47677457 Michiel Knops, tel. 06-23455568  

 

Kijk ook eens op www.musikverein-hahn.de   en op http://www.jugendherberge.de/de-

de/jugendherbergen/simmerath-rurberg464/portraet 
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