
MET DE VOORUITGANG NAAR VELDHOVEN! 
 

Op zondag 24 november 2013 zal Fanfare De Vooruitgang Stiphout deelnemen aan de 

Concertwedstrijden in Veldhoven, vroeger concours genoemd. Eens per 4 jaar dienen wij deel te 

nemen aan zo’n wedstrijd om onze ‘1e divisie status’ aan te tonen. Een jury beoordeelt het 

optreden van het orkest en haar dirigent en let daarbij onder andere op zaken als ‘muzikaliteit’, 

‘technische vaardigheid’ en ‘stemming en samenspel’. 

Fanfare De Vooruitgang heeft vanaf begin 2013 naar deze wedstrijd toegewerkt met extra 

concerten en repetities. We zijn er klaar voor om ons mooie programma te laten horen aan de jury 

maar ook aan u! Wij hopen dan ook dat u met ons meegaat naar Veldhoven; het is voor ons zo veel 

fijner muziek maken als er eigen supporters in de zaal zitten! 

Wij hebben twee arrangementen uitgewerkt om het u gemakkelijk te maken erbij te zijn.   

ARRANGEMENT 1 
 Kosten: €12,00 

 Busvervoer van Stiphout naar Veldhoven en terug 

 Entreebewijs voor Theater de Schalm Veldhoven 

ARRANGEMENT 2 
 Kosten: €20,00 

 Busvervoer van Stiphout naar Veldhoven en terug 

 Entreebewijs voor Theater de Schalm Veldhoven 

 Deelname aan warme maaltijd samen met de Fanfare in Stiphout 

DAGINDELING 
 15:00u vertrek vanuit Stiphout (Parkeerterrein thv Kloosterstraat 5) 

 16:30u-17:30u optreden Fanfare 

 ±18:45u bekendmaken resultaten jury 

 ±19:30u vertrek vanuit Veldhoven naar Stiphout 

 ±20:15u aankomst Stiphout 

Er is na het optreden van de Fanfare tijd om in Veldhoven iets te gaan eten voordat de bus 

weer terugrijdt naar Stiphout. 

AANMELDING DEELNAME 
U kunt zich tot en met vrijdag 15 november opgeven: 

 Via het e-mailadres: secretariaat@fanfaredevooruitgang.nl  

 Op de repetities van de Fanfare:  

 woensdagavonden, tussen 19:45u en 20:15u 

 zaterdag 9 november, tussen 16:45u en 17:15u 

 donderdag 14 november, tussen 19:45u en 20:15u 

Betaling graag contant na instappen in Stiphout bij Dorien Görts. 

Alvast hartelijk bedankt voor uw deelname en graag tot ziens! 

 

Volg onze activiteiten via www.fanfaredevooruitgang.nl 

mailto:secretariaat@fanfaredevooruitgang.nl

