Nieuwsbrief Uitstapje Jeugdorkest
Blomberg 2019

Vanuit de Nederlandse gemeenschap in Blomberg
waar Maarten vroeger gewerkt heeft, kregen we de
vraag om met een orkest, de Sinterklaasmarkt/Kerstmarkt muzikaal op te luisteren.
Traditiegetrouw speelt de Spielmannszug (Fluiterkorps).
Dit jaar heeft de organisatie voor een Nederlands orkest gekozen, Jeugdorkest St.
Oda. Dit uitstapje is mogelijk gemaakt omdat de jeugd de schouders er onder heeft
gezet en het met beide handen heeft omarmd!
De bedoeling is dat we op zaterdag de intocht van Sinterklaas opluisteren voor het
schitterende Rathaus (stadhuis). Er is een super gezellige Kerstmarkt. Dus naast
sinterklaasliedjes gaan we zeker ook andere muziek ten gehore brengen.
Voor een impressie kijk dan op Facebook: Heimatverein Sint Nicolaas e.V.
Marktplatz en optredens:
Er zijn verschillende leuke marktkramen en een aantal typische Nederlandse
eetkramen, zoals een frietkraam en een viskraam.
We treden tijdens het weekend een aantal keren op, op de Martplatz.
Aansluitend krijgen we eten en drinken. Er staat een grote pot Glühwein speciaal
voor ons klaar. Voor kinderen is er frisdrank. Tussen de optredens door is iedereen
vrij om een rondje over de markt te lopen.
Slaapplaats:
De jeugd slaapt in de gymzaal van de Grundschule (Basisonderwijs).
De organisatie zorgt dat er bedden klaarstaan. Je hoeft alleen maar een slaapzak
en/of kussen mee te nemen. De gymzaal is voorzien van alle sanitaire
voorzieningen. ’s Nachts is er een volwassenen aanwezig voor evt. calamiteiten.
Op zondagochtend wordt hier het ontbijt verzorgd. De gymzaal ligt op 4 minuten
loopafstand van de Marktplatz.
Tijdens de optredens kunnen de koffers in de gymzaal achterblijven.

Kosten:
De kosten voor de busreis:
Jeugdleden
Volwassenen

€ 15,€ 25,-

Voor alle muzikanten zijn de maaltijden gratis en voor de niet muzikanten wordt
een kleine bijdrage gevraagd voor de avondmaaltijd, mits men een andere keuze
maakt.
Hotel:
Burghotel Blomberg
Burgstraβe 1
32825 Blomberg
De kosten van een tweepersoons kamer is € 115,De kosten van een eenpersoonskamer is € 85,De overnachting is inclusief ontbijt.
Programma:
Zaterdag:
08:00 uur
12:00 uur
12:30 uur
13:30-14:15
14:15-15:30
15:30-16:00
16:00-17:30
18:00-19:30
19:30-21:00

uur
uur
uur
uur
uur
uur

Zondag
09:00-11:00 uur
11:00-13:00 uur
13:00-14:00 uur
14:30 uur

Vertrek vanuit Zaal ’t Anker
Aankomst Blomberg en tevens de bagage en instrumenten naar
de gymzaal brengen
Ontvangst met koffie/thee/fris en een hapje
Optreden Marktplatz
Pauze
Optioneel tweede optreden
Avond maaltijd
Optreden Marktplatz
Instrumenten opruimen en einde markt

Ontbijt
Inpakken en opruimen van de gymzaal
Optreden Marktplatz
Vertrek met de bus terug naar huis

Eten en drinken:
Bij aankomst wordt er door de organisatie gezorgd voor een hapje en een drankje.
Tussen de optredens is er voldoende water en frisdrank voor iedereen. Ook wordt er
voor een maaltijd gezorgd.
Op de markt staat een kraam waar Natascha Angermann (organisatie) bij staat.
Natascha is een Nederlandse, opgegroeid in Blomberg en werkzaam bij de
Gemeente.
Daar kun je altijd naar toe gaan als er vragen zijn.
Mocht je op de markt iets extra’s willen, neem dan zelf geld mee.
Na het einde van de markt is er gelegenheid voor gezellig samenzijn in een van de
etablissementen, waarna we gezamenlijk naar de slaapaccommodatie gaan.
Consumpties zijn voor eigen rekening.
Adres en aanspreekpunten:
Stadt Blomberg
Marktplatz 1
32825 Blomberg
Natascha Angermann – Pol
Tel: 0049 5235 994779
Cindy Lenssen
06-28718280

