
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstconcert 

Zaterdag 15 december 2018 hield  Graafstrooms 

Fanfare haar Kerstconcert. Dit concert stond, zoals de 

naam doet vermoeden, in het teken van Kerst. Het vond 

plaats in de Spil in Bleskensgraaf, waarvan de zaal voor 

de gelegenheid geheel was opgetuigd, met lampjes en 

kerstbomen. Al met al klinkt dat dus als een goede 

ambiance voor een dergelijk concert. 

Zowel de slagwerkgroep als de fanfare lieten van zich 

horen. De eerste trapte de avond af met onder andere 

Stille Nacht en Joy to the World. Daarna kwam de fanfare 

met enkele stukken waarin veelal een medley te horen 

was van bekende kerstliedjes. Denk hierbij aan klassieke 

kerstmuziek maar ook meer moderne kerstnummers, 

zoals All I want for Christmas is You.  

In de pauze werden loten verkocht, terwijl de 

muzikanten en het publiek zich richting de bar begaven. 

Aan het einde van de pauze werden de prijzen feestelijk 

verloot door de ladyspeaker van de avond, Rianne de Wit. 

Na de pauze speelden zowel slagwerkgroep (o.a. Feliz 

Navidad en We Wish You a Merry Christmas) en de fanfare 

(o.a. Let it Go en Crimson Tide) nog enkele nummers . Al 

met al was het een gezellige en dus geslaagde avond. 

 

Pietenband 

Afgelopen winter mocht de fanfare weer twee 

zaterdagen optreden op het Landgoed van Sinterklaas. 

Als (Roetveeg)Piet kon elk lid, zowel jong als oud, weer  

zich weer even kind voelen. Hierbij een aantal foto’s 

daarvan. Het was wederom weer erg leuk en gezellig.   
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NIEUWJAARSRECEPTIE 
Graafstrooms Fanfare op de Graafstroom 

 

Ergens in oktober werd de 

fanfare benaderd om in een filmpje 

te spelen. Een dergelijk verzoek is 

nu al voor de derde keer in 2018 

binnengekomen: schijnbaar hebben 

onze leden ieder een goed acteur in 

zich.  

Ditmaal kwam het verzoek vanuit 

(destijds) gemeente Molenwaard om 

mee te spelen in een filmpje wat 

afgespeeld zou worden tijdens de 

Nieuwjaarsreceptie. 

Onverschrokken zoals wij zijn 

hebben we daarmee ingestemd. Met 

als gevolg dat de fanfare toch nog op 

een vlot heeft gestaan. In de vorige 

uitgave kon u lezen dat het vlotvaren 

afgelast was wegens het slechte 

weer, maar we hebben uiteindelijk 

toch nog op het water gespeeld. 

Hieronder een foto van dat 

optreden. Het ziet er ogenschijnlijk 

makkelijk uit, maar onze leden 

weten wel beter. Een goed gevoel 

voor balans en evenwicht is 

noodzakelijk voor een dergelijk 

optreden. Gelukkig is alles zonder 

schade en (zwaar)gewonden gelukt.  

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie 

van de kersverse gemeente 

Molenlanden werd de film op het 

grote doek vertoond. Extra 

bijkomstigheid was dat de 

belangstellenden van de receptie 

tijdens hun entree verrast werden 

door een liveoptreden van de 

Graafstrooms Fanfare. Mooier kan 

een jaar niet beginnen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

- Zaterdag 19 januari  Voorspeelmiddag en gezellige avond 

- Vrijdag 1 februari  Lampionnenoptocht Wijngaarden 

- Zaterdag 2 februari  Lampionnenoptocht Groot-Ammers 

- Zaterdag 13 april  Voorjaarsconcert 

- Zondag 21 april  Begeleiden paasdienst Gereformeerde kerk te Brandwijk 

- Zaterdag 27 april  Begeleiden aubades Koningsdag 
 

 

 

ALGEMENE INFORMATIE 

Redactie    Verenigingskenmerken   Repetities 

Stan van Diejen   Graafstrooms Fanfare   GF repeteert iedere maandagavond: 

secretariaat@graafstroomsfanfare.nl  p/a Gijbelandsedijk 83   18:00 uur tot 19:30 uur - drumband 

tel: 06 3118 8426   2974 VE  BRANDWIJK   19:30 uur tot 21:15 uur - blaasorkest 

www.graafstroomsfanfare.nl  KvK: 4032 1966    te Bleskensgraaf (Kerkstraat 8a) 

     IBAN: NL26 RABO 0342 7533 55 

 


