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Juni

Het is mooie weer is begonnen en het is toch ook (bijna)

Menheersehavendag

zomer! Dat betekent dus een speciale editie van de

1,2 & 3 juni 2017

nieuwsbrief met veel gratis evenementen en festivals! Ze

Haven van Middelharnis

staan gesorteerd op stad en datum. Aan het eind vind je

De Menheersehavendag 2017 heeft verschillende

nog een aantal links naar een volledig overzicht per

activiteiten waaronder; vlootschouw, braderie, kermis,

gemeente.

historische schepen, drijvend podium en nog veel meer

Heb je vragen, tips of ideeën?

leuke activiteiten.

Mail deze dan naar geld.telt@pameijer.nl

www.menheersehavendag.nl

Neem ook eens een kijkje op onze website
www.pameijer-geldtelt.nl

Paardenmarkt Heenvliet
2,3,4 en 5 juni 2017

Mei

Heenvliet

Maker Festival

Met Pinksteren staat Heenvliet op zijn kop. Het is weer

20 en 21 mei 2017

tijd voor de jaarlijkse paardenmarkt. Vier dagen lang zijn

Roombeek Cultuurpark Twente

er diverse activiteiten die met paarden te maken hebben

Maker festival is een festival waarin uitvinders, doe-het-

en er is uiteraard ook weer een grote kermis.

zelvers en wetenschappers en werk en creativiteit ten toon

www.paardenmarkt-heenvliet.nl

kunnen stellen. De ontmoetingsplaats is voor jong en oud
beschikbaar met interesse voor techniek en creativiteit.

Wantijpop

www.makerfestival.nl

10 juni 2017
Wantijpark Dordrecht

Operadagen Rotterdam

Op het Wantij Podium tref je tussen 12:30 uur en 23:00

12 t/m 21 mei 2017

uur nationale top acts uit alle windstreken: pop, rock,

Verschillende locaties Rotterdam

hiphop, singer songwriter...Gratis festival met o.a.

Operadagen Rotterdam is een tiendaags internationaal

optredens van Lucas Hamming, broederliefde, Waylon

opera- en muziektheaterfestival anno nu. Het festival

www.wantijpop.nl

presenteert eigentijdse producties van de (inter)nationale
top tot jonge, avontuurlijke makers. In totaal zijn er meer

Rrrollend Rotterdam

dan 100 voorstellingen te zien in de grote theaters van

9 t/m 11 juni 2017

Rotterdam en op tal van bijzondere stedelijke locaties

Noordplein Rotterdam

www.operadagenrotterdam.nl

Rrrollend is een gratis foodfestival voor iedereen die van
gezelligheid, een hapje, drankje én vermaak houdt. Met
een enorme selectie aan verschillende keukentjes zit er
voor iedereen wel iets tussen. Van kokosballetjes tot
bioburgers en van poffertjes tot wokgerechten.
www.rrrollend.nl

www.pameijer-geldtelt.nl

geld.telt@pameijer.nl
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Rotterdamse Dakendagen

De Parade

9 t/m 11 juni 2017

23 juni t/m 2 juli 2017

Verschillende locaties

Verschillende locaties Rotterdam

Wie Rotterdam eens van een andere kant wilt bekijken

De Parade is een rondreizend theaterfestival waarbij

kan dit doen tijdens de Rotterdamse Dakendagen. Geniet

zowel volwassenen als kinderen zich prima kunnen

van een waanzinnig uitzicht tijdens de speciale

vermaken. 's Avonds is de Parade misschien wel op zijn

dakactiviteiten! Op ruim 40 bekende en onbekende,

sfeervolst. Met gekleurde lampjes tussen de bomen en

openbare en privé daken kan je stad vanuit een heel

gratis muziekoptredens bij Café Correct en Hotel Vilé.

ander perspectief bewonderen.

Bovendien is er een ruime keuze aan eettentjes op het

http://rotterdamsedakendagen.nl

festival. Nestel je op een terras en geniet van cocktails,
soulfood, bbq's en nog veel meer

Dag van de Architectuur

www.deparade.nl

17 en 18 juni 2017
Verschillende locaties Rotterdam

Cultuur Borrelt

Dit jaar wordt de architectuur van twee voormalige

25 juni, 16 juli 27 augustus en 17 september 2017

havengebieden ontsloten: het Maritiem District en de

Julianapark Utrecht

Wilhelminapier. Ontdek door middel van openstellingen,

Met je blote voeten in het gras genieten van cultuur! Op

gebouwrondleidingen en gebiedswandelingen nieuwe

deze 'swinging sunday afternoon' is het genieten van

verhalen bij bekende gebouwen.

lekkere live muziek, boeiend theater en dans- en

www.dagvandearchitectuur-rotterdam.nl

kinderactiviteiten.
www.facebook.com/CultuurBorrelt

Bluegrass Festival
23, 24 en 25 juni 2017
Pijnackerplein Pijnacker
Op het sfeervolle Pijnackerplein in het Oude Noorden
treden verschillende artiesten en bands uit binnen- en
buitenland op. Er zijn verschillende stijlen muziek te horen;
bluegrass, swamp-blues, country etc.
www.bluegrassfestival.nl

Vlaardingen Loggerfestival
23 en 24 juni 2017
Westhavenkade
Een maritiem publieksevenement in en rond de havens
van de voormalige haringstad Vlaardingen. Het VLLF is
het grootste evenement van Vlaardingen, met een
doelstelling: het tonen en benadrukken van de diverse
en rijke cultuur van Vlaardingen in een historische
setting van de voormalige vissershavenstad

Houtmansplantsoenconcerten
Elke zondag van 25 juni tot 27 augustus 2017

Vlaardingen.
www.vl-loggerfestival.nl

Houtmanplantsoen Gouda
De fraaie muziektent in het plantsoen zullen elke
zondagmiddag vanaf 14.00 uur weer warme en fraaie
klanken ten gehore worden gebracht.
www.houtmansplantsoenconcerten.nl

www.pameijer-geldtelt.nl

geld.telt@pameijer.nl
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Juli

Brielle Blues

Metropolis festival

30 juli 2017

2 juli 2017

3 verschillende locaties

Zuiderpark Rotterdam

Brielle Blues draait om de blues! Het festival heeft 12

Het gratis toegankelijke Metropolis festival staat bekend

bands spelen tussen 14.00 en 22.00 uur op de 3

om de programmering van vernieuwende popmuziek.

bekende locaties binnen de Brielse Vesting en gratis te

Bedoeld voor iedereen die wil kennismaken met excellent

bezoeken. Het festival en neemt een belangrijke plaats

vernieuwend en verrassend talent. Op verschillende podia

in tussen de blues festival in Nederland.

in het Zuiderpark te Rotterdam.

www.brielleblues.nl

www.metropolisfestival.nl

Augustus
North Sea Jazz Festival

Duizel in het park

7 t/m 9 juli 2017

4,5 en 6 augustus 2017

Ahoy Rotterdam

Vroesenpark Rotterdam

Het grootste jazzfestival van Nederland brengt ieder jaar

Het Vroesenpark in Rotterdam is deze dagen het decor

weer de grootste muzikanten uit de jazz en jazz

van Duizel in het park, een sprankelend festival met

gerelateerde genres bij elkaar. In drie dagen komt het

vrolijke muziek, tintelende taal en sprookjesachtige

verleden, heden én de toekomst van de jazz langs met

kunst.

optredens van deze legendarische artiesten.

www.duizelinhetpark.nl

Passepartouts voor beide dagen zijn inmiddels al in de
verkoop

Pleinbioscoop

www.northseajazz.com

9 t/m 27 augustus
Museumpark Rotterdam

Diekdagen

De Pleinbioscoop trekt jaarlijks vele duizenden

14, 21 en 28 juli 2017 en 4 augustus 2017

bezoekers en is een begrip in Rotterdam. Bezoekers

Winkelcentrum D’n Diek Middelharnis

kunnen een eigen stoel meenemen, maar kunnen ook

Gezellige braderie met diverse activiteiten . Dit jaar

een stoeltje huren.

worden er activiteiten georganiseerd zoals rondtochten,

www.pleinbioscooprotterdam.nl

tractoroptochten, oldtimershow, Ibiza markt enz. Zeker de
moeite waard om naar het overzicht te kijken.

Dag van de Romantische muziek

www.dndiek.nl/activiteiten

19 en 20 augustus 2017
Park bij de Euromast Rotterdam

Cultural diversity

Op de Dag van de Romantische Muziek wordt Het Park

25 t/m 29 juli 2017

omgetoverd tot het decor voor de meest romantische

Rotterdamse binnenstad

dag van het jaar. Flaneer in je mooiste outfit door het

Rotterdam is een stad waar maar liefst 186 verschillende

park, kijk je ogen uit en geniet van romantische en

nationaliteiten wonen en leven. Rotterdam Unlimited viert

klassieke muziek op verschillende podia. Bij

dit doormiddel van een 5-daags festival met een

ParkProeven haal je iets (h)eerlijks te eten en te drinken

multidisciplinair programma van muziek, dans, theater

van Rotterdamse horeca en er is van alles te doen voor

www.rotterdamunlimited.nl

kinderen.
www.dagvanderomantischemuziek.nl

www.pameijer-geldtelt.nl

geld.telt@pameijer.nl
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OVG Veerhaven concert
26 augustus 2017

Baroeg Open Air

Veerhaven Rotterdam

9 september 2017

Van 19.45 tot 21.15 uur kan iedereen gratis, vanaf de

Zuiderpark Rotterdam

kade of een eigen bootje, genieten van het optreden van

Het festival presenteert een dag vol harde alternatieve

het Rotterdams Philharmonisch Orkest.

muziek, zoals rock, metal, gothic en hardcore. BOA

www.veerhavenconcert.nl

biedt haar publiek niet alleen nationale en internationale
toppers, maar ook talent uit Rotterdam en omstreken.

Spijkenisse Festival

www.baroegopenair.nl

25 t/m 27 augustus 2017
Centrum van Spijkenisse

Brandersfeesten

Op een schitterende locatie, tussen de oude Kerk en

22 t/m 24 september 2017

Boekenberg Spijkenisse, de fraaie bibliotheek van de

Schiedam Centrum

gemeente Nissewaard. Op dit plein wordt dit jaar een

De Brandersfeesten brengen als vanouds tientallen

fantastisch Spijkenisse Festival neergezet, met artiesten

versierde schepen tijdens de gondelvaart, optredens

van naam en faam. Wat te denken bijvoorbeeld van

van shantykoren, kinderactiviteiten op diverse locaties in

Waylon, Nielson en Ali B?

de stad, waterspelen in de havens, tientallen bandjes

www.spijkenissefestival.nl

die optreden tijdens Schiedam live, de sloepenrace, de
braderie, de slotshow en nog veel meer...

September

www.brandersfeesten.nl

Wereldhavendagen
1,2 en 3 september 2017

Straatparade Nationale Taptoe

Diverse locaties Rotterdam

29 september t/m 1 oktober 2017

Ontdek de Rotterdamse haven! Tijdens de

Ahoy Rotterdam

Wereldhavendagen worden alle facetten van de

De Nationale Taptoe is een unieke indoor muziekshow,

Rotterdamse haven zichtbaar voor publiek. De activiteiten

waar de Nederlandse militaire samenwerken met

van dit driedaagse spektakel variëren van

artiesten en buitenlandse orkesten. Dit jaar maakt u

scheepsbezichtigingen tot avontuurlijke excursies en van

kennis met Latvian Army Band en Musikkorps der

spectaculaire demonstraties tot muziek.

Bundeswehr.

www.wereldhavendagen.nl

www.nationaletaptoe.nl

Internationaal Shantyfestival
1,2 en 3 september 2017
Diverse locaties Rotterdam
De Wijnhaven, de Oude haven en Leuvehaven vormen
het podium voor het Internationaal Shantyfestival
Rotterdam. Prachtig uitgedoste koren zingen werkliederen
uit de oude zeilvaart. Drie dagen lang zijn er optredens op
het Plein 1940, de Leuvehaven en de Wijnhaven op
diverse podia.
www.shantyfestivalrotterdam.nl
www.pameijer-geldtelt.nl

geld.telt@pameijer.nl
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Totaal overzicht activiteiten per gemeente
Capelle aan den Ijssel
www.cultuurbaliecapelle.nl/agenda/
Dordrecht
www.dordrechtfestivals.nl/
Goerre Overflakke
www.vvvgoeree-overflakkee.nl/evenementen
Gouda
www.welkomingouda.nl/nl/de-stad-in/evenementen
Hoekse Waard
www.vvvhoekschewaard.nl/nl/evenementactiviteit
Maassluis
www.maassluispunt.nl/agenda.html
Nissewaard
https://www.nissewaard.nl/sport-en-recreatie/cultuuren-recreatie_to/evenementen-1.htm
Rotterdam
www.rotterdamfestivals.nl
Schiedam
www.sdam.nl/zien-doen/uitagenda/evenementen
Sliedrecht
www.sliedrecht.net/agenda/
Vlaardingen
www.binnenstadvlaardingen.nl/
Voorne Putten
www.opvoorneputten.nl/evenementen/

www.pameijer-geldtelt.nl

geld.telt@pameijer.nl

