'Het is een heerltjke muzikale belevenis'
Jonge musici centraal tijdens SlotgrachtconceÍt
'SCHAGEN - De zevende editie van

het Schager Slotgrachtconcert staat
op de avond van zondag 2j augusfus gepland. Het klassieke concert,
uitgevoerd door bekende, getalenteerde ionge musici, heeft inmid-

dels een grote bekendheid ver-

worven

in

Schagen en omstreken.

"faarliiks genieten zo'Ít' vierhonderd bezoekers van.het concert",
zegt Bettina de Leeuw den Bouter
namens de organisatie.

Het drijvende podium in de slotgracht, het feestelijk verlichte slot
metzljnoude torens en de inforrnele sfeer blijken het publiek aan te
spreken. "Wij organiseren het evenement om een breed publiek telaten genieten van klássieke muziek
op een laagdrempelige manier",
vervolgt Bettina. "Flet is een mooie

afsluiting van het zomerseizoetl."
Omdat het Slotgrachtconcert een
openluchtevenement is heeft de organisatie altijd een plan B achter
de hand. KDanz aan de Loet opent
graag haar deuren als de weergoden tegenzitten. Het Slotgrachtconcert is dit jaar ook de afsluiting van
55o jaar marktrechten in Schagen.

Gratis toegang
"Het Slotgrachtconcerl wordt jaarlijks mogelijk gemaakt door vele

'vrijwilligers en een groot aantal
_
sponsoÍs, wgaronder hooftlsponsor Rabobank. Tevens zijn er veel
die spullen leveren, zoals De'Vries
& van de Wiel die de pontons beschikbaar stelt." Voor het publiek is
de toegang gratis. Het officiële programma begint bij het vallen van de

%
Slotgrachtconcert wordt voor de zevende keer georganíseerd. (Foto: aangeleverd)

avond orr.zo.3o uuï. "'Weverwelkomen iedereen op het nieuwe plein

tegenover cultuurhuis MarktrS.
Vanaf de. traptreden aan de gracht
heeft men goed zicht op de mtzikanten. Op de traptreden leggen we
kussens neer, zodat iedereen com-

heeft men een uitstekend zicht op
het muziekpodium. Bezoekers mógen zelf een drankje en hapje meenemen."

Programma
De -stichting Meesterlijk Schagen,
een onderdeel van de Rotary Club
Schagen, organiseert de avond. Tijdens het Slotgrachtconcert treedt
het Noordhollands Blazersensem-

fortabel kan genieten van deze heerlijke muzikale belevenis. Tevens is
er een tribune en volop ruimte om
op een eigen stoel neer te strijken.
Daarnaast is er een plek voor men- ble op, bestaande uit enthousias- ' het progralirrrrra staan onder and,
sen die slecht ter been zijn of van - te professionele blazers op ffuit, Mozart, Rossini en Gounod. Verr
een rolstoel gebruik maken. Overal hobo, klarinet, fàgot en hoorn. Op treedt Duo Sweegers en Van An
op, bestaande uit de twee hele jr
ge (vijftien jaar) toptalenten Mick
le Sweegers (harp) en |ooske r
Andel (klarinet) met een progra
ma speciaal geawangeerd vooÍ d(

combinatie. Zlj \ /onnen vorig j;
november tijdens het kamern
ziekfestival

in Hoorn de publie

prijs. In het voorprogramma trei

harpleérlingen

op van

Muzí

school Da Capo uit Schagen.

