Informatie Shantyfestival ‘De Admiraliteit’ 02 juni 2018
Aankomst koren op het Admiraalsplein in Dordrecht tussen 10.00 en 10.30 uur
Route: via routeplanner ANWB of je navigatiesysteem. Voldoende ( gratis)
parkeerruimte nabij het plein in de Blois van Treslongstraat 3 minuten lopen.
Bij aankomst ontvangen wij u met koffie of thee bij het meldpunt (in de tent ) .
De opening is om ca. 11.00uur, vooraf rekenen wij erop dat je “optredens”
gereed bent om tijdig (te kunnen beginnen.
DAGPROGRAMMA FESTIVAL 2 JUNI
A : de Admiraliteit B : Barend Fox
C : Ermeluiden

D : de Pontonniers

11.00 uur : Opening
A

- 11.10 - 11.45 uur ,

wisseltijd 10 min

B

- 11.55 - 12.30 uur ,

wisseltijd 10 min

C

- 12.40 - 13.15 uur ,

wisseltijd 10 min

D

- 13.25 - 14.00 uur ,

wisseltijd 10 min

A

- 14.10 - 14. 45 uur , wisseltijd 10 min

B

- 14.55 - 15. 30 uur , wisseltijd 10 min

C

- 15.40 - 16.15 uur , wisseltijd 10 min

D - 16.25 - 16.50 uur ,
17.00 - FINALE
Er is een podium. U krijgt vooraf een schema, zie onze website
www.shantykoordeadmiraliteit.nl , waarop is vermeld de tijden van optredens.
Graag vooraf bij het podium opstellen.
Een optreden duurt 35 minuten en er is 10 minuten wisseltijd. Dit is inclusief
opruimen door vertrekkend koor en plaatsen spullen door het komende koor.
Houdt het simpel om niet in tijdnood te komen.

Bij het podium is elektra aanwezig en staan de geluidsinstallaties van het
Shantykoor ‘De Admiraliteit’ geïnstalleerd. Hierbij zijn technici van Shantykoor
‘De Admiraliteit’ aanwezig. Na overleg kan er ingeplugd worden. ( Graag
vooraf aanmelden via tz@shantykoordeadmiraliteit.nl .
Eigen Cd’s of DVD’S mogen alleen bij het EIGEN optreden worden verkocht
(dus niet op andere plaatsen op het plein).
Tussen de optredens is er voldoende ruimte om wat te drinken of te eten. Er zijn
een aantal gelegenheden op het Admiraalsplein waar u consumpties tegen
betaling kunt nuttigen.
Bij het buurthuis De Admiraal is een AED aanwezig.
Men kan gebruik maken van toiletten in het Waterwiel gebouw.
Na de optredens is er rond 17.00 uur een finale met alle koren bij het podium en
zullen er maximaal 3 zeemansliederen gezongen worden met name: WieringenWest-Zuid-West van Ameland - Kleine café aan de haven
In noodgevallen zijn wij die dag tussen 9.00 uur en 18.00 uur als volgt
bereikbaar:
Voorzitter Festivalcommissie : Jan t Hart

0613619922

Terrein manager: Rieuwert Klomp

0620975962

PR- ceremoniële zaken Henny Bezemer

06 26926609

Hoofdirigent S K De Admiraliteit Johan Cambach

06 19645825

Deelnemende koren zijn:
Shantykoor Barend Fox Rotterdam
Shantykoor Ermeluiden Ermelo
Schipperskoor de Pontonniers

Papendrecht

Shantykoor ‘De Admiraliteit, Dordrecht
Wilt u nog meer informatie over deze dag: zie de website
www.shantykoordeadmiraliteit.nl festival week 19
Wij wensen u een heel fijne, zonnige dag op het Admiraalsplein.
Henny Bezemer

