
 
 
 
 

De slagwerkgroep naar het NK! 

Zaterdag 11 februari 2023 neemt de slagwerkgroep deel aan het NK Podium voor Slagwerkensembles in het 
Orpheus Theater, Churchilllaan 1 in Apeldoorn. 
Zij brengen een top-programma ten gehore onder leiding van Rob van der Sommen.  

De slagwerkgroep opent om 10:00u met haar programma het NK. 

Natuurlijk hoopt de slagwerkgroep op veel supporters. Spontaan publiek en enthousiaste supporters zijn zeker 
extra ingrediënten die bijdragen tot het slagen van dit NK. 

De kaartverkoop vindt plaats bij de hoofdingang van het theater in de vorm van polsbandje. Entree volwassenen: 
€ 10,00 per persoon - Entree personen tot en met 12 jaar en vanaf 65: € 5,00 per persoon. 

Het is echter ook mogelijk om samen met de muzikanten per bus te reizen.    
  

Busprogramma  

07:35u - Aanwezig bij het fanfaregebouw 
07:45u - Vertrek vanaf het fanfaregebouw 
09:15u - Aankomst in Theater Orpheus, Apeldoorn 

10:00-10:30u - Fanfare De Vooruitgang 
10:45-11:15u - Slagwerkgroep Excelsior 
11:30-12:00u - Veldhovens Muziekkorps     
12:15-12:45u - Muziekvereniging Animato Nistelrode 
  

13:00u - Verzamelen in de bus voor de terugreis    
13:15u - Uitgebreide lunch in Restaurant ‘Het Ei van Columbus’ in Beekbergen 
14:15u - Verzamelen in de bus om de terugreis te hervatten 
15:30u - Aankomst in Stiphout 

Dit all-in arrangement kost (bus-entree-lunch): 
Voor volwassenen € 35,00 per persoon 
Voor personen tot en met 12 jaar en vanaf 65: € 30,00 per persoon 

Wil je mee met de bus? Dit kan door je aan te melden via ons secretariaat. 
We hopen natuurlijk op een volle bus muzikanten en supporters! 

18:00u prijsuitreiking! 
Roel en Ivian blijven in Apeldoorn voor de prijsuitreiking. Hoeveel punten heeft de slagwerkgroep behaald en is de 

slagwerkgroep Nederlands Kampioen in de derde divisie geworden. We weten het als Roel en Ivian om 20:00u met 
de uitslag in het fanfaregebouw arriveren. 

20:00u Feestavond voor alle leden en de supporters swg in het fanfaregebouw(20:00-22:00u). 
Wat de uitslag mag zijn, we moeten zonder meer proosten op de geweldige prestatie die de slagwerkgroep 
geleverd heeft.  We hopen Roel en Ivian met veel enthousiasme te ontvangen in een feestelijk gevuld 
fanfaregebouw. 

Voorafgaand aan het NK vindt er een try-out concert plaats: 
Zondag 29 januari 2023 om 14:30 in het TOV-gebouw in de Azalealaan in Helmond. Try-out concert samen met de 
SWG van het H.M.C. 

Het try-out concert geldt een gratis entree. 

Voor de de muzikanten van de slagwerkgroep zijn het spannende weken, met hopelijk een mooi resultaat. 

We wensen de muzikanten heel veel succes! 

Met vriendelijke groet', 
Rita Jansen van Stiphout, secretaris 
Fanfare De Vooruitgang 

https://fanfaredevooruitgang.nl/46-algemeen/solletje/927-swg-nk2023
mailto:secretariaat@fanfaredevooruitgang.nl?subject=mee%20naar%20NK%20in%20Apeldoorn

