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Deze speciale uitgave van de  Martinusbode is bedoeld als beknopte en 
praktische informatie voor onze deelnemers aan de reis en het concours 
van ons harmonieorkest naar Riva del Garda.  
 
 
 

Werkten mee aan deze RIVAbode: 
 
 

Anne Kuypers (jeugd) 
Georges Moreau (orkest) 

Karen Schuermans (hotel/logies) 
Jan Aerenhouts en Tom Appermont (vervoer) 

Romain Buekers (sociaal programma) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact Sint Martinus Opgrimbie: info@opgrimbie.be 
 

www.opgrimbie.be 
 
 
 



                  Woordje voorzitter  
 
Waarom gaan wij naar Riva? Met een vereniging samen op stap gaan en 
naar één doel toewerken, vormt  cement binnen die groep. Als dat doel een 
concours is, zegt dat niet alleen iets over waar je staat als orkest maar 
geeft dat ook een stoot aan de kwaliteit van je muzikanten en je muziek. 
Wij zijn een sterke vereniging en wij maken goede muziek, maar deze toets 
in Riva zal ons nog vooruit  brengen. Als wij kwaliteit in ons vaandel voeren, 
moeten we regelmatig dit soort van uitdagingen aangaan. We kunnen hier 
wel rond de kerktoren spelen – en daar is op zich niks mis mee – maar 
onze ambities en onze talenten willen we optimaal gebruiken, dus moeten 
we er ook mee naar buiten komen. 
                                                              

                                                      Woordje dirigent    
 
De voorbereidingen voor onze concoursdeelname in het Italiaanse Riva del 
Garda zijn intussen op kruissnelheid gekomen. Op organisatorisch en 
financieel vlak (reis, logies, verblijf, …) is er al heel wat werk verzet. Onze 
trip naar Italie zal vlot verlopen. 
Uiteraard werkt het orkest heel gedreven om de uit te voeren werken zo 
goed mogelijk te kunnen presenteren. Naast de wekelijkse repetities op 
zaterdag, komen we momenteel tot 3 keer per week samen om in kleine 
groepen de partituren tot in de kleinste details in te studeren. Daarnaast 
merk ik dat er heel veel muzikanten ook thuis bezig zijn met ‘Riva’. Dat is 
ook noodzakelijk! De twee wedstrijdstukken zijn niet van de poes en we 
willen toch erg graag ons mannetje staan tussen de 50 andere 
deelnemende orkesten. Het is fantastisch om te zien hoe stilaan alle 
neuzen in de juiste richting beginnen te staan. We hebben met zijn allen 
nog een zes weken om ons klaar te stomen. Dus, hou vol, blijf hard 
oefenen. Laten we Opgrimbie op de Europese muziekkaart zetten. Berlijn 
zindert, bij hen die erbij waren, nog behoorlijk na. Op naar een volgend 
succes! 
 
 



INHOUD  
 
 
NUTTIGE namen, nummers en adressen 
 
Programma 
 
Enkele Afspraken 
 
Busindeling 
 
Kamerindeling 
 
Toeristische info 
 
Laden, lossen, laden, lossen 
 
Un poco Italiano 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Met dank aan        
 
 
 
 
 
 
    



 
   Ons reisprogramma van 12 tm 15 april 2012 
 
 
 
 

 
Zoals je weet was het eerst de bedoeling dat er een  NACHTbus  (BUS1) 
zou vertrekken op  woensdag 11 april om 22 uur; de  DAGbus (BUS 2) zou 
dan  donderdagmorgen vertrekken. 
Omdat toch redelijk wat mensen zelf reizen en dankzij de paasvakantie ook 
wat eerder  kunnen vertrekken, kwamen we in de buurt van een aantal 
mensen wat ook met 1 bus naar Riva kan reizen: dat is dan wel een 
dubbeldekker met 79 plaatsen. Die bus vertrekt dan woensdagavond 11 
april om 22 uur, bij DE Morgenster, Rijksweg 519. Er is plaats om een 
20 tal auto’s te parkeren: laat je brengen of carpool. In de bus mag slechts 
noodzakelijke handbagage en kleine reiskoffers;  kleine (instrument)koffers 
kunnen in de skibak; als uw (grote) koffer meegaat met de bestelwagen van 
Tom en Jan, arriveert die pas do avond in Riva om 18u. 
Kledinghoezen proberen we netjes op te hangen 
ROUTEPLANNING: er rijden 2 chauffeurs mee, in overleg met Jan bepalen 
zij de stopplaatsen en het wegrestaurant voor ontbijt. 
 
Deze dubbeldekker zal rond 11 uur donderdagmorgen aankomen in Riva. 
Vanaf 14u zijn de hotelkamers toegankelijk; het avonddiner is vanaf 19u tot 
20.30u. Donderdag ben je de hele dag vrij….. 
 
Vrijdag: repetitie van 10-12 uur  in de zaal van de harmonie van Riva            
(misschien ‘s avonds een concertje).Mieke regelt een bezoek van de 
slagwerkers aan het materiaal in de concertzaal. 
 
Zaterdag: repetitie aangevraagd 11-12 of 12-13 
S’avonds zullen we iets later eten, want we moeten pas spelen om 23 uur. 
We moeten wel om 21.30u  in de concertzaal (inspeellokaal) zijn 
 
Zondag Terugreis : De bus vertrekt zondagmorgen om 9 uur uit Riva; 
aankomst in Opgrimbie is voorzien rond 21 uur. De uitslag in Riva  
(Proclamazione) is gepland voor zondagavond om 22.30u. Romain, 
Francis en Pierre zullen daarbij aanwezig zijn. 
Wie die avond op één plaats de reis gezamenlijk wil afsluiten, komt naar 
café ’t VOSKE, Heirstraat 446 Opgrimbie (want onze zaal is er niet meer…) 
om hopelijk een goede uitslag te vieren). 
 
PM. Katrien zorgt voor de telefoonboom. 



 
 

      Enkele AFSPRAKEN                                                      
. 
 
1.Er is iedere dag gezamenlijk ONTBIJT en AVONDETEN in het hotel. Het 
respectievelijke uur wordt tijdig meegedeeld. Afwezigheid moet gemeld zijn 
aan de voorzitter. 
 
2. Telkens bij het ontbijt of avondeten is er gelegenheid tot nadere briefing 
en mededelingen. 
 
3. Bij voorkeur gaat niemand alleen op stap en ben je altijd samen met 
iemand of met meer. Zorg ook dat anderen weten waar je naartoe bent. 
 
4. Voor jongeren (beneden 18j en zonder meereizende ouders) hebben we 
coaches aangesteld: dat zal Anne (met oudere meisjes) zijn voor de 
meisjes en Kevin (met oudere jongens) voor de jongens. 
 
5. Iedereen slaapt in zijn eigen bed. 
 
6.Er mag geen alcohol  meegenomen worden op de bus of op de kamer. 
Wij zullen het hotelmanagement verzoeken geen alcohol in de kamer-
ijskasten te leggen 
 
Wie bovengenoemde afspraken niet nakomt, kan door het  bestuur tot een 
(flinke) maatregel  veroordeeld worden (in verhouding tot de overtreding).  
Deze maatregel wordt meegedeeld aan de leden (en aan de ouders voor 
de minderjarige deelnemers). 
 
Het feit dat u hebt betaald voor deze reis betekent dat u akkoord gaat met 
deze afspraken. De voorzitter heeft deze afspraken mondeling (bezoek of 
telefonisch) doorgenomen met de ouders van de minderjarigen. 
 
 

       VIETATO:                                                           
Amaretto, Averna, Aperol, Campari, Spritz, Vecchia 
Romagna…   
 



      deze dubbeldekker zal rijden 
 
 
vertrekt om 22u ;Verzamelplaats: (achter) bij de Morgenster, Rijksweg 519 
   
 
Boven:  zetels 1 tm 59        Leiding: Jan Aerenhouts   
             
Hugo M Mieke C   xxx    xxx                                                       
Guy  M.       Annemie M.    Jan A                                     
Anne K  Anneleen H  Sara J Liesbeth 
 
Michael S.  Celine S  Michiel V Bert T 
Kris C  Tine V  Bianca  Gregory 
Elke  Eline B  Rein V Hebe 
Filip N Karen S  Mieke B Katrien K 
 
Dana V Elke G  Geert E Bart B 
Arturo M Frank O  Ine O  Hebe C 
Johan J   Sandra  Staf  Sanne 
Kevin,  Wouterke   Erik O   
 
Anneleen   Stefanie   Dries,  Marieke,  
Ilke (heen) Wouter U(terug) Franky (terug) 
 
Onder:  zetels 60 tm 79  (rustiger)            Jan A. 
 

Michel O Lenka   
Jos O  Mathilde  Jef C  Marleen 
Roos   An   Maarten Tijs 
Tonny Frans   Lieselotte    Jeroen 
Bart B Christophe 
 
Kinderen moeten gewoon in de zetel plaatsnemen (geen kinderzitjes) 
 
 



 
Vrachtwagen: Jan Appermont en  Tom Appermont,  (Bert T. reserve) 
 
Wie rijdt met de auto? 
Romain en Magda (9-16 april) 
Davy en Relinde (10-15 april) 
Christophe C. 
Thei Casters, Hilde, Yannick en Quinten (9-15 april) 
Familie Ubaghs (6pp) (9-15 april) 
Walter W. en Ingrid (en Ilke retour) 
Francis B , Annemarie en Pierre , Julia 
Erik Reijnders met Lieve en Hanne 
Erwin en Mark K. (12-15 april) 
John met Franky, Tony, Ingrid, Paul,Tuur (13-15 april): verzamelen 
Leemkuilstr. 1 
 
Wie vliegt Dusseldorf – Verona? 
Georges Moreau (+Wim en Paul), Lieve Roebben, Angèle Driesen, Nadine 
Opsteyn, Christel Vanderhallen, Rik-Sonja-Ian 
 
 
 Hotel en kamerindeling:      
 
                                   
KarenSchuermans@hotmail.com 
 
 
 
 
    
1 Georges 
2 Lenka 
3 Michel O 
4 Mark K   
5 Ilke/ingrid C 
6 Arturo 
7 Frans 
8  
9 Marieke V. 
10 Eric O         
 
 



 
2p kamer 
1 Filip N  Geert E 

2 Kris C Tine 

3 Tom App Jan App 

4 Bianca Gregory 

5 Johan J Sandra 

6 Walter  Ingrid 

7 Anneleen H Eline B 

8 Mieke C Hugo 

9 Francis B Annemarie 

10 Jos O Mathilde 

11 Pierre C Julia 

12 Hanne Lieve B 

13 Elke Sanne 

14 Staf U Michael 

15 Rein Michiel 

16 Paul Wim 

17 Nadine O Christel V 

18 Frank O Jan A 

19 Mieke B Katrien  

20 Guy Meijers Annemie 

21 Lieve R Angèle D 

22 Jef Crijns Marleen 

23 Anneleen Br Stefanie P 

24 Kevin Wouterke  

25 chauffeur chauffeur 
26             
 
 
 
 
 



3p kamer 
   
1 Rik Sonja Ian  
2 Lieselotte Jeroen   
3 Anne Ine Karen  
4     
5 Dana Hebe Liesbeth  
6 Erwin Bert T Wouter Damme 
7 Naomi Celine Sara J.  
8     
9 Tonny Ap Bart B  Christophe  
10 Davy Relinde Elise  
 
 
4p kamer :    1.  An B, tijs, roos, Maarten 
 
      2.  Thei C, yannick, quinten, Hilde 
 
  
         aparte boeking hotel:  9-16 april:  Magda en Romain 
                                             10-15 april:  Thei Casters 
                                             12-16 april : Francis en Annemarie 
       Pierre en Julia 
1 nacht in hotel : John en Franky, Tony, Paul, Ingrid (Ilke) en Tuur 
 
 
Boeking elders: Christophe C, Carine en eline 
       : Ubaghs Michel, Micheline, Wouter, Koen, Daan, Cecile 
 
 
 
Samengevat: als ik goed tel zullen we met 78 muzikanten op het podium 
zitten en zijn we in totaal met 112 mensen in Riva 
 
 

             
 Wie zorgt nog voor foto’s ? 
                       Graag nadien aanleveren voor onze website 
 

 
 
 



 

         Trentino Garda Tourist 
 
 
 
 
 
Riva del Garda (Reiff am Gartsee) . De plaats ligt in het uiterste noorden 
van het Gardameer dat hier in het oosten begrensd wordt door de Monte 
Baldo (2218 m) en in het westen door de Monte Rochetta (1575 m). De 
economie van de plaats is vooral op het toerisme gebaseerd. Rond Riva 
bevindt zich tevens wat papierindustrie en handwerknijverheid. 
De belangrijkste bouwwerken van Riva del Garda zijn de toren Torre 
Apponale uit 1220, het Palazzo Pretorio 1375 en het kasteel op de helling 
van de Monte Rochetta dat nog dateert uit de Venetiaanse tijd. In het 12de-
eeuwse fort Rocca aan het meer is het gemeentelijk museum gevestigd. 
Riva behoorde oorspronkelijk tot het prinsbisdom Trente, en kwam vanaf 
1806 aan de graafschap Tirol en daarmee tot 1919 aan het latere 
Oostenrijk-Hongarije. 
 
Lago di Garda (het Garda meer) is het grootste meer van Italië. Het heeft 
een omtrek van 158,4 km. Het landschap heeft een schilderachtig karakter 
door het diepblauwe water, de oleanders, de citroenbomen en de 
cipressen. Het Gardameer ligt in de regio´s Lombardije, Trentino-Alto Adige 
en Veneto 
 
Arco :  dorpje vlakbij Riva ; je kan er een mooie fietstocht naar maken 
langs de rivier Sarca, door het dal en dan hoef je niet teveel hoogtemeters 
te maken. Arco is ook bekend als de standplaats van Arcese, een 
internationaal gevestigde waarde op gebied van transport en logistiek, dat 
ook in Maasmechelen een bedrijf heeft.          
 In de buurt liggen  nog meertjes –soms hoog in de bergen- waar je als 
geoefende mountainbiker of wandelaar prachtige tochten kan maken 
 
 
Lago di Tenna : prachtig azuurblauw meertje bergopwaarts in Tenno 



 
 
 
Limone en  Malcesine 
 
Mooie pittoreske stadjes op de L en R oever van het Gardameer. Je kan ze 
na elkaar of afzonderlijk bezoeken met een regelmatige veerdienst vanuit 
Riva (dagelijks om 14u, beide samen is een excursie van ca 4 uren).  
Deze stadjes hebben een wirwar van smalle steegjes vol winkeltjes waar 
iedereen wel iets kan vinden. Er zijn ook prachtige terrasjes waar je lekker 
kan genieten van een espresso of een gelatto en een mooi zicht over het 
levendige meer of de Monte Baldo. Je kan er ook naar boven (top is boven 
2000m !)  met de kabelbaan.-  
 
 
Verona    
 
Al in de Romeinse tijd was de stad belangrijk, mogelijk stond zij eerder al 
onder Etruskische invloed. De Romeinen gebruikten Verona als uitvalsbasis 
voor hun veldtochten naar het noorden, over de Alpen. Na Rome heeft 
Verona de meeste bouwwerken uit de Romeinse periode. Wie houdt van 
geschiedenis en ruines, moet zeker naar deze roze stad. De oude 
binnenstad behoort sinds 2000 tot de werelderfgoedlijst van de Unesco. 
Naast de Arena, een van de grootste amphitheaters, is Casa  di Giulietta 
een van de grootste trekpleisters. 
 
 
 

          
 
 
 
 

 
                  Een mondje Italiaans kan geen kwaad.                          
         Met dank aan Luca Froyen 



 
 
 
Salutare qualcuno Iemand begroeten 
Buongiorno, signore. Goedemorgen / Goedendag, mijnheer. 
Buonasera, signorina. Goedenavond, juffrouw. 
Buonanotte, signora. Goedenacht, mevrouw. 
Arrivederci! Tot ziens! 
Mangiare qualcosa Iets eten 
Cameriere, … Ober, … 
Mi scusi, … Excuseer, .. 
C’è ancora … ? Is er nog … ? 
Vorrei / Vorremmo (ancora un po di …). Ik zou / Wij zouden (nog een beetje 
…) willen. 
… per favore ? … alstublieft ? (wanneer men iets vraagt) 
Prego. Alstublieft. (wanneer men iets geeft) 
Grazie (mille). Dankuwel. (wanneer men iets krijgt) 
la (prima) colazione het ontbijt 
il pane, il panino het brood, het broodje 
il burro de boter 
la marmellata, la confettura de jam, de confituur 
il formaggio de kaas 
il prosciutto cotto / crudo de gekookte / rauwe ham 
una tazza di (caffè, tè, latte) een tas (koffie, thee, melk) 
il succo d’arancia het appelsiensap 
il pranzo het middagmaal 
la cena het avondmaal 
Buon appetito ! Smakelijk ! 
l’antipasto het voorgerecht (kleine hapjes) 
il primo piatto (la pasta) het voorgerecht (pasta) 
il secondo piatto (carne o pesce e verdura) het hoofdgerecht (vlees of vis 
en groenten) 
il sale, il pepe, l’olio het zout, de peper, de olie 
il dolce (frutta, gelato, …) het nagerecht (fruit, ijs, …) 
Il conto, per favore. De rekening alstublieft. 
il coperto het bestek (apart te betalen in Italië) 
il servizio (Il servizio è compreso?) de bediening (Is de bediening 
inbegrepen?) 
l’IVA de BTW 
Bere qualcosa Iets drinken 
un caffè (con latte / decaffeinato) een koffie (met melk / deca ) 
un tè (al limone) een (citroen)thee 
un’acqua minerale (gassata) een (bruisend) mineraalwater 
una limonata een limonade 
una birra (alla spina) een biertje (van het vat) 



un bicchiere di (vino) een glas (wijn) 
una bottiglia di (vino bianco) een fles (witte wijn) 
una caraffa di (vino rosso) een karaf (rode wijn) 
mezzo litro di (acqua naturale) een halve liter (plat water) 
Salute! Gezondheid! 
Comprare qualcosa Iets kopen 
Cerco … Ik zoek … 
un bancomat een geldautomaat 
Quanto costa? Hoeveel kost dat? 
Vorrei pagare. Ik zou willen betalen. 
Quanto Le devo? Hoeveel ben ik u verschuldigd? 
È troppo caro! Dat is te duur! 
In albergo In het hotel 
una camera singola een eenpersoonskamer 
una camera (a due, tre, quattro persone) een twee-, drie-, 
vierpersoonskamer 
al primo, secondo, terzo piano op de eerste, tweede, derde verdieping 
un ascensore een lift 
le scale de trappen 
il bagno, la doccia het bad, de douche 
un asciugamano een handdoek 
il letto het bed 
il telefono de telefoon 
Contare Tellen 
uno, due, tre, quattro, cinque een, twee, drie, vier, vijf 
sei, sette, otto, nove, dieci zes, zeven, acht, negen, tien 
dieci, venti, trenta, quaranta, cinquanta tien, twintig, dertig, veertig, vijftig 
sessanta, settanta, ottanta, novanta, cento zestig, zeventig, tachtig, 
negentig, honderd 
cento, due cento, mille, due mila honderd, tweehonderd, duizend, 
tweeduizend 
Per strada Op straat 
un tassì een taxi 
una fermata (dell’autobus) een (bus)halte 
È lontano? È vicino? Is het ver? Is het dichtbij? 
(la prima, seconda strada) a sinistra / a destra (de eerste, tweede straat) 
links / rechts 
andare sempre diritto rechtdoor gaan 
Indicazioni temporali Tijdsaanduidingen 
oggi vandaag 
ieri gisteren 
omani morgen 
A domani! Tot morgen! 
Altre frasi utili Andere nuttige zinnen 
Sì, volentieri. Ja, graag. 



No, grazie. Nee, dank u. 
Sono belga. (mannelijk en vrouwelijk) Ik ben Belg. 
Non parlo italiano. Ik spreek geen Italiaans. 
Non capisco. Ik begrijp het niet. 
Non lo so. Ik weet het niet. 
Dove c’è … Waar ligt er … 
un ristorante, una farmacia, un negozio, … ? een restaurant, een apotheek, 
een winkel, … ? 
l’ufficio postale, l’ufficio del turismo? het postkantoor, de toeristische dienst? 
 
 
 

        
 
 
 
 
Onze Vlaamse identiteit    
 
Zo staan Vlamingen bekend in het buitenland :  
 
1.wij eten friet met stoofvlees     
2.wij houden van schlagers en kusjesdans 
3.wij drinken een pintje 
4. wij zwaaien met geel zwarte vlaggen 
 
ZAL RIVA ONS ZO LEREN KENNEN? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nuttige namen en nummers 
 
 
Grand  Hotel Riva, Piazza Garibaldi, 38066 Riva del Garda TN, +39 0464 
521800 
 
Rivatour Travel Agency, Parco Lido, 38066 Riva del Garda TN +39 0464 
570370 
 
Concertorganisatie Flicornodoro, Via Concordia 23, 38066 Riva del Garda 
TN  
 
Concertzaal =  Palazzo dei Congressi, Parco Lido, Sala 1000, +39 0464 
520000 
 
Oefenzaal = Sala Prove, Viale dei Tigli 43, 38066 Riva del Garda TN  
 
VVV = Ingarda Trentino  (vlakbij  Palazzo dei Congressi) + 39 0464 544 
444 
 
De Morgenster (Myriam), 089 76 41 80 (info@reizendemorgenster.be) 
 
 
 
Contactpersonen Martinus Opgrimbie : 
 
Romain Buekers      +32 486 847 925 
 
Tuur Opsteyn      +32 479 495 221 
 
Jan Aerenhouts      +32  479 389 074 
 
Karen Schuermans    +32 474 430 447 
 
Anne Kuypers     +32  472 551 091 
 
 
(zaal LEUT = Pol Kees 0474 647 200, Ganzenpoelstr.19) 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Maar wij denken ook aan… 
 
Ons instrument en onze partituren (ter plekke zwarte Vlamo map) 
 
Je uniform; markeer je jas of kledinghoes duidelijk (sticker of,strikje) 

 
Je  paspoort en je (ziekte)verzekeringsbewijs 

 
Je  koffer met tandenborstel , pyama en slippers 

 
Een kussentje of neksteun voor op de bus 

 
Vrijetijdskleding en goed schoeisel. Je kan er prachtige wandelingen maken 
(langs het meer, in de bergen) en mountainbiken op vele parcoursen (denk 
aan je bike wear om met mij mee te gaan…) 

 
De lunch overdag (een ciabatta, brochetta, pizza, spaghetti…) moet je zelf 
betalen en je dranken in het hotel zijn voor eigen rekening. 

 
Denk aan je reismedicatie voor maag en darmkanaal, hoofdpijn 

 
Wees op tijd op de afspraken en  wees goed gehumeurd (voor jezelf en je 
medereizigers) 

 
We zijn hier om  deel te nemen aan een Europees muziekconcours. Onze 
ambitie is samen zo goed mogelijk te spelen en daarop moeten we nadien 
tevreden kunnen terugkijken. 

 



 
Martinus Crew: laden, vervoeren,  lossen, laden, vervoeren lossen, laden… 
 
 

              
 
 
 
Vroeger had Martinus een remorkske, maar dat rijdt nu ergens in rond in 
Roemenie of Albanie.  
Sinds een 10 tal jaren vervoert Gilbert ons materiaal , maar nu kon hij niet 
wegens de verbouwing van een restaurant in een vakantiedomein. Dus wij 
huurden een bestelwagen . Jan en Tom Appermont (foto) zorgen ervoor 
dat  ons materiaal veilig en wel op zijn plaatsen komt. 
 
Gelukkig wordt Flicornodoro gesponsord door Yamaha en Adams, zodat we 
niet alle melodisch en ritmisch slagwerk moeten meenemen. Mieke 
Buekers zal na overleg met de organisatie van het concours beslissen wat 
wij wel en wat wij niet meenemen. Dat biedt ruimte om ook enkele grote 
instrumenten mee te nemen met onze bestelwagen: ik denk aan de 
contrabassen, de blaasbassen en evt. baritons en tenoren. 
De instrumenten van de vereniging worden speciaal verzekerd voor deze 
trip; Tuur  is bezig met de inventaris van alle instrumenten met  type en 
serienummer; zorg zelf goed voor uw eigen instrument en maak voor 
de reis de nodige papieren in orde en zorg dat je een foto hebt van je 
“lieveling”. Hopelijk gaat er niks mis met je instrument, maar een 
verwittigd man (ook vrouw !) is er twee waard. 
 
De bestelwagen wordt geladen op woensdagavond (vanaf 20.30u in Leut) 
met  het slagwerk wat nog mee moet (Mieke: paukenkist 2 of 29”, klein 
slagwerk, piano Frans en versterker, pupiters), vaandel en met grote  
instrumenten (bassen, baritons, tenoren, fagot…) (Tuur) en daarna met een 
aantal reiskoffers (laden bij de Morgenster).   
Jan en Tom vertrekken do morgen en zullen aankomen in Riva rond 18 uur.  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Concertprogramma  
 
De orkestleden  moeten om 21.30u aanwezig zijn in Palazzo. 
 
 
 
SABATO | SATURDAY | SAMSTAG 14.04.2012 
 
 
 
Palazzo dei Congressi - Sala 1000 
Concorso | Competition | Wettbewerb 
 
Wij moeten 90’ vóór aanvang aanwezig zijn (podiumhulp: Jan A +Jef C) 
 
 
Categoria Eccellenza | Excellence Category | Höchstufe 
 h. 22.00 Stadtorchester Friedrichshafen - D 
  Martin Ellerby_Elgar Variations 
 
 h. 23.00 Koninklijke Harmonie Sint Martinus Opgrimbie - B 
  Ferrer Ferran_Miticaventura 
 
 h. 24.00 Stadtkapelle Radolfzell - D 
  Malcolm Arnold_Four Scottish Dances 
 
 
 
 
Wie auto zegt, zegt  

 
 
 
          steunt Martinus Opgrimbie 
 
 
 

 
 


