Persbericht
Nijmegen-Leur-Hernen-Batenburg – Maandag Tweede Pinksterdag 25 mei
Muziekfestival Muziek op Streek – Fietsend langs concerten.
Over 2 weken is het tweede muziekfestival van Muziek op Streek is een feit. Op 15
zorgvuldig gekozen locaties, treden dit jaar 29 muziekgezelschappen op. Op iedere
binnenlocatie wordt telkens gedurende 30 minuten gespeeld waarna de bezoekers een half uur
hebben om zich naar een volgende locatie te begeven. Maar ook op die tijden klinkt er nog
muziek op een aantal buitenlocaties.
De aanmeldingen van de muziekgezelschappen liep storm en in totaal zijn er deze dag dan
ook zo’n 225 musici actief. Van een goed amateurgezelschap tot een verrassend
beroepsensemble. Klassieke muziek is het uitgangspunt, vocale en instrumentale ensembles,
viool en panfluit, koper en houtblazers, duitse en franse muziek. Maar er is veel meer zoals
Klezmer, Torno Tango (www.tornotango.nl), Big Band Wijchen en Blaas Band Cuijk
(http://home.kpn.nl/thebbc), maar ook zal Early Dance (www.earlydance.com) uit Nijmegen
treden op met barokke dans in barokke kleding. En Nick en Simon uit Batenburg laten ook
van zich horen, op het plein van Batenburg onder de luifeltent van Hans Kooijman.
Voor de bezoekers van de overkant van de Maas, is i.o.m. de VVV van Ravenstein het zgn
Pontjes-Passe-Partout (zie bijlage) samengesteld zodat niet iedereen deze muzikale dag in
Leur start maar bij voorkeur ook in Batenburg. Dit om overal gedurende de hele dag
bezoekers aan te trekken bij alle ensembles.
En natuurlijk zijn er via de website weer allerlei vervoersmiddelen te huur.
Tijden: de eerste concerten starten om 11.00 uur. De laatste concerten starten om 16.30 uur.
Het terras van Cafeesterij De Toekomst in Hernen blijft ook na afloop van het muzikale
programma geopend en Hans Kooijman staat daar dan met zijn pizzakar, en heeft hapjes te
koop voor bij de afsluitende borrel.
Deelname:
€ 15,00 pp voor passe-partout gedurende de hele dag.
€ 10,00 pp voor passe-partout vanaf ca 13.15 uur.
Reserveren is gewenst via www.muziekopstreek.nl of via tel. 06 10450200.

Noot voor de redactie:
Muziek op Streek is een initiatief van Karlijn de Leeuw met haar evenementenbureau ter Lering
ende Vermaeck en zij werkt samen met André Kersten en Joke Knoope aan de organisatie van
borrelconcerten en het muziekfestival.
Het is enerzijds de bedoeling om musici en enthousiaste luisteraars in het mooie gebied van Leur,
Hernen, Bergharen en Batenburg bij elkaar te brengen en anderzijds ook plaatselijke ondernemers
de mogelijkheid te geven om hun schitterende gebied onder de aandacht te brengen.
De naam Muziek op Streek is niet voor niets gekozen: in een orkest is het van belang dat alle
strijkers dezelfde op- en afstreken hanteren, dat merk je als luisteraar, dat geeft zowel mooiere

muziek als rust. Zo is het ook als je een gebied bezoekt, je merkt het aan de hele sfeer als de
neuzen van de inwoners in dezelfde richting staan.
Daar wil Muziek op Streek graag een klein steentje aan bijdragen.
Komende activiteiten van Muziek op Streek:
Maandelijks vindt er iedere laatste zondag van de maand om 15 uur een Borrelconcert plaats met
een zorgvuldig opgebouwd programma. Het programma is terug te vinden op de website van
Muziek op Streek.

Op 28 Juni om 15 uur sluiten we het seizoen af met het Magnificat
van C.P.E.Bach (zoon van..), uitgevoerd door koor en orkest
SarabandA uit Utrecht e.o.
Concert vindt plaats in de Judokuskerk van Hernen. Prijs: 12 euro.

