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FO&BC

HELLEVOETSLUIS

Ook al zit het weer niet helemaal mee, het is toch (bijna)

Wallenpop

zomer! Dat betekent dus een speciale editie van de

3 augustus 2013

nieuwsbrief met veel gratis evenementen en festivals! Ze

Vesting

staan gesorteerd op stad en datum.

Het gratis toegankelijke muziekfestival kenmerkt zich
sinds jaar en dag door de combinatie van optredens van

Heb je vragen, tips of ideeën?

meerdere (inter)nationale succesvolle topacts en diverse

Mail deze dan naar fobc@pameijer.nl

lokale bands binnen de intieme ambiance van de

Neem ook eens een kijkje op onze website

Hellevoetse vestingwallen.

www.pameijer-geldtelt.nl

www.hellevoetsluis.nl/Toeristen/Evenementen
Vestingdagen

BRIELLE

16 t/m 18 augustus 2013

Brielle Blues

Vesting

28 juli 2013

Diverse activiteiten voor jong en oud in de historische

3 verschillende locaties

vesting van Hellevoetsluis.

Brielle Blues draait om de blues! Het festival vindt plaats

www.vestingdagenhellevoetsluis.nl

op de volgende drie locaties: podium ‘Het Vervolg’,
podium ‘De Hoofdwacht’ en podium ’t Swarte Schaep’.

MIDDELHARNIS

Brielle Blues is een gratis te bezoeken festival en neemt

Shantyfestival / Havendag

een belangrijke plaats in tussen de blues festival in

1 juni 2013

Nederland.

Kaai / Vingerling / Spuiplein

www.brielleblues.nl

Shantykoor ‘Op Volle Kracht’ organiseert op zaterdag 1
juni 2013 traditiegetrouw haar shantyfestival op de

DORDRECHT

havendag te Middelharnis. De optredens vinden van

Wantijpop

12:00 tot 17:00 uur plaats bij het ‘Kofjekokertje’ op een

15 juni 2013

ponton in de haven.

Wantijpark

De middag wordt afgesloten met een gezamenlijk

Gratis festival met o.a. optredens van De Jeugd van

optreden van de drie koren.

Tegenwoordig en Kensington.

www.opvollekracht.nl

www.wantijpop.nl
Boerenmarkt
GOUDA

8 juni 2013

Gouda Waterstad

Sionkerk

Verschillende data van 1 juni tot en met

Op zaterdag 8 juni wordt van 9.30 uur tot 15.00 uur op

28 september 2013

het terrein van de Sionkerk aan de Landbouwweg te

Diverse locaties

Middelharnis (naast Woongoed GO) voor de 11e keer

Dit jaar vindt Gouda Waterstad op verschillende dagen

een grote Boerenmarkt voor het gehele gezin gehouden.

van juni tot en met september plaats. Wat is er te doen?

Naast allerlei activiteiten zullen er ook ruim 50 kramen

Een IJsselregatta, een havenconcert, vier eeuwen goudse

op de sfeervolle markt aanwezig zijn.

haven, fietstochten en wandeltochten!

www.vandaagopstap.nl

www.goudawaterstad.nl
www.pameijer-geldtelt.nl

fobc@pameijer.nl

Nieuwsbrief nr. 74
FESTIVAL EDITIE Mei 2013

Diekdagen Middelharnis

Zomercarnaval de Straatparade

12, 19 en 26 juli, 2 en 9 augustus 2013

15 juni 2013

Winkelcentrum D'n Diek

Binnenstad

Groots opgezette braderie op het Beneden Zandpad,

De Straatparade is het kleurrijke hoogtepunt van het

diverse leuke kinderattracties, sfeervolle looporkesten en

Zomercarnaval. De parade kronkelt zich een weg door

gezellige terrasjes. Van 12.00 tot 21.00 uur.

de binnenstad van Rotterdam en vult de straten met de

www.dndiek.nl

mooiste kleuren, spectaculaire praalwagens en de
lekkerste Latin klanken. Jaarlijks nemen ruim 2000

ROTTERDAM

carnavalsvierders uit Nederland en ver daarbuiten deel

Zomerzondagen

aan de grootste tropische carnavalsoptocht van het

2, 9, 16 en 23 juni 2013 van 14.00-18.00 uur

land.

Het Park bij de Euromast vormt het decor voor de

www.rotterdamunlimited.nl

leukste zondagen in Rotterdam, met zomerse,
warmbloedige muziek en verrassende

Heineken Jazz Festival

theatervoorstellingen! De Zomerzondagen zijn vakantie in

21 t/m 23 juni 2013

de stad: niks moet, alles mag en de ontspannen sfeer

Oud Hillegersberg

maakt het festival tot dé ontmoetingsplek van de

Dit jaar vindt de 29ste editie van dit gratis toegankelijk

Rotterdamse zomer.

muziekfestival plaats. Het wordt gehouden in en rond

www.zomerzondagen.nl

het winkelcentrum van Oud Hillegersberg in Rotterdam
Noord. Op de vier podia spelen gedurende dit weekend

Route du Nord

zo’n 30 bands uit binnen- en buitenland. Er worden

7 t/m 9 juni 2013

diverse muziekstijlen geprogrammeerd van diverse

Oude Noorden

jazzstijlen tot blues, reggae, soul, rock en country.

Galerieën, winkels, horeca en tot tijdelijke expositieruimtes

www.jazzhillegersberg.nl

ingerichte renovatiepanden staan gedurende ‘Route du
Nord’ volledig in het teken van uiteenlopende exposities,

Dag van de Architectuur

concerten, feesten, literaire voordrachten en andere

21 en 22 juni 2013

happenings. Van underground tot high end in het Quartier

Hofplein

Latin van Rotterdam, het Oude Noorden.

Het meest iconische gebouw van Rotterdam, de

www.routedunord.nl

Hofpoort aan het Hofplein, wordt omgetoverd tot een
24uur-stad. Iedereen is welkom om er te komen eten,

Battle of Drums

drinken, dansen, ontspannen, ontbijten, ontdekken,

14 juni 2013

ontmoeten, rolschaatsen, creëren, shoppen en nog veel

Churchillplein

meer.

De drie beste brassbands van Nederland zijn uitgenodigd

www.dagvandearchitectuur-rotterdam.nl

een spectaculaire show te komen spelen, Battle of the
Giants! Vanaf drie verschillende vertrekpunten in de stad
volg je je favoriete brassband richting het podium op het
Churchillplein. Daar gaat de Battle of Drums dit jaar
helemaal los.
www.rotterdamunlimited.nl
www.pameijer-geldtelt.nl

fobc@pameijer.nl
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North Sea Round Town

Wednesday Night Skate

28 juni t/m 14 juli 2013

24 juli t/m 28 augustus 2013 vertrek 19.30 uur

Diverse locaties

Start en finish Binnenrotte: marktplein nabij station

Van jazz en hiphop, via blues en soul tot alle denkbare

Blaak

cross-overs! Ruim 200 concerten, tentoonstellingen,

Hou je van skaten en wil je graag een sportief en

masterclasses, lezingen, jamsessies, straatoptredens en

gezellig avondje uit? Doe dan mee met de Wednesday

afterparty’s, dat is North Sea Round Town. North Sea

Night Skate! Het 13 kilometer lange parcours is geschikt

Round Town brengt u op de meest bijzondere plekken van

voor alle (ervaren) skaters, rollerskates en inliners. Na

Rotterdam langs vaak gratis concerten.

elke tocht is het nog twee uur lang feest met een scala

www.northsearoundtown.com

aan activiteiten.
www.wednesdaynightskate.nl

De Nieuwe Binnenweg leeft!
29 juni 2013

Duizel in het park

De Nieuwe Binnenweg

9, 10 en 11 augustus 2013

Tussen het Eendrachtsplein en de

Vroesenpark

’s-Gravendijkwal staat ‘s middags een rij ongewone

Stap door de poort van je verbeeldingskracht en treed

karakters opgesteld. Kom ze maar eens van dichtbij

binnen in de wereld van duizelingwekkende woorden,

bekijken: Het lijken standbeelden, maar wie goed kijkt,

caleidoscopische beelden, groen gras en warme zon...

ontdekt dat de beelden leven!

Het Vroesenpark in Rotterdam is deze dagen het decor

www.rotterdamfestivals.nl

van Duizel in het park, een sprankelend festival met
vrolijke muziek, tintelende taal en sprookjesachtige

Metropolis festival

kunst.

7 juli 2013

www.duizelinhetpark.nl

Zuiderpark
Het gratis toegankelijke Metropolis festival staat bekend

Stadspodium Specials

om de programmering van vernieuwende popmuziek en

11 augustus 2013

trekt jaarlijks rond de 35.000 bezoekers. Op verschillende

Grotekerkplein

podia in het Zuiderpark te Rotterdam zullen van ’s

Stadspodium-Rotterdam: openluchtpodium voor

middags 13.00 uur tot ’s avonds 21.00 uur vele artiesten

Rotterdammers, door Rotterdammers. Stadspodium

uit binnen- en buitenland live optreden.

Rotterdam is hét buitentheater van Rotterdam. Een

www.metropolisfestival.nl

echte blikvanger midden in de stad, op het
Grotekerkplein voor de Laurenskerk. In de

Rotterdam zingt!

zomermaanden biedt het Stadspodium een bruisend

20 juli 2013

programma met muziek, circus, dans, opera, koorzang,

Grotekerkplein

theater, poëzie, straatspelen en nog veel meer.

Het gratis toegankelijke meezingevenement Rotterdam

www.stadspodium-rotterdam.nl

Zingt is een evenement dat iedereen ongedwongen bij
elkaar brengt. Met een grote menigte meezingen met

]

originele Rotterdamse, nationale en internationale liedjes!
Start om 19.00 uur.
www.nederlandzingtmee.nl
www.pameijer-geldtelt.nl

fobc@pameijer.nl
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Pleinbioscoop Rotterdam

Wereldhavendagen

14 augustus t/m 1 september 2013

6, 7 en 8 september 2013

Museumpark

Diverse locaties

De Pleinbioscoop trekt jaarlijks vele duizenden bezoekers

Ontdek de Rotterdamse haven! Tijdens de

en is een begrip in Rotterdam. Bezoekers kunnen een

Wereldhavendagen worden alle facetten van de

eigen stoel meenemen, maar kunnen ook voor 1 euro een

Rotterdamse haven zichtbaar voor publiek. De

stoeltje huren.

activiteiten van dit driedaagse spektakel variëren van

www.pleinbioscooprotterdam.nl

scheepsbezichtigingen tot avontuurlijke excursies en
van spectaculaire demonstraties tot muziek. Het

Noord Bruist Festival

hoogtepunt is een knallende vuurwerkshow op de

23 & 24 augustus 2013

zaterdagavond.

Noordplein

www.wereldhavendagen.nl

Verrassing, verwondering, ontmoeting en verbinding:
Noord Bruist laat zien wat Rotterdam Noord aan talent te

Internationaal Shantyfestival

bieden heeft. In samenwerking met de bewoners,

6, 7 en 8 september 2013

ondernemers en kunstenaars presenteert Noord Bruist

Diverse locaties

Festival een spectaculaire mix van artiesten, workshops,

De Wijnhaven, de Oude haven en Leuvehaven vormen

een uitgebreid kinderprogramma en een breed

het podium voor het Internationaal Shantyfestival

assortiment culinaire hoogstandjes uit de wijk.

Rotterdam. Prachtig uitgedoste koren zingen

www.rotterdamfestivals.nl

werkliederen uit de oude zeilvaart. Drie dagen lang zijn
er afwisselend optredens op de kade, in het

Dag van de Romantische muziek

Havenmuseum of in de festivaltent.

25 augustus 2013

www.shantyfestivalrotterdam.nl

Park bij de Euromast
Een zonnig park, romantische sfeer en rijk gevulde

De Wereld van het Witte de Withkwartier

picknickmanden. Al nippend aan een glaasje wijn luisteren

13 t/m 15 september 2013

naar romantische muziek. Op verschillende podia worden

Witte de Withstraat

concerten gegeven met sfeervolle klassieke en populaire

De Wereld van het Witte de Withkwartier overrompelt,

romantische muziek, zigeunermuziek en aria’s.

verrast en zet op het verkeerde been. Het laat

www.dagvanderomantischemuziek.nl

bezoekers op een andere manier naar de eigen
omgeving kijken. De getoonde projecten geven

OVG Veerhaven concert

creatieve en alternatieve oplossingen voor

31 augustus 2013

maatschappelijke kwesties. De Witte de Withstraat

Veerhaven

vormt hiervoor het perfecte decor.

Een uniek, klassiek openluchtconcert in de sfeervolste

www.festivalwww.nl

haven van Rotterdam. Van 19.45 tot 21.15 uur kan
iedereen gratis, vanaf de kade of een eigen bootje,
genieten van het exclusief voor deze avond
samengestelde programma. Er worden werken uitgevoerd
van onder andere Rossini, Verdi, Wagner en Saint-Saens.
www.veerhavenconcert.nl
www.pameijer-geldtelt.nl

fobc@pameijer.nl
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Baroeg Open Air

Maasboulevardfeest

21 september 2013

10 t/m 14 juli 2013

Zuiderpark

Maasboulevard Schiedam

Het festival presenteert een dag vol harde alternatieve

Met optredens, een feestmarkt, kinderattracties, theater

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

en sport is het Maasboulevard feest ook echt een feest!

haar publiek niet alleen nationale en internationale

Kom langs en geniet van de vele dingen die hier te

toppers, maar ook talent uit Rotterdam en omstreken.

beleven zijn!

www.baroegopenair.nl

www.maasboulevardfeest.nl

Straatparade Nationale Taptoe

Schiedam Rocks in the 50‘s

26 t/m 27 september 2013

3 augustus 2013

Centrum Rotterdam

Binnenstad Schiedam

Tijdens de Nationale Taptoe, het festival rondom militaire

50er jaren festival in het historisch centrum van

muziek, vindt er ’s middags een grote Straat Parade door

Schiedam.

het centrum van Rotterdam plaats. Het publiek kan zo

www.stichtinghetfesteyn.nl

kennismaken met alles orkesten en groepen die aan de
Nationale Taptoe deelnemen.

Open monumentendag

www.nationaletaptoe.nl

14 t/m 15 september 2013
In en rondom Schiedam

SCHIEDAM

Ruim veertig Schiedamse monumenten zijn deze dagen

Cultuur Borrelt

opengesteld en geïnteresseerden krijgen hierdoor de

23 juni, 14 juli, 25 aug en 15 sept 2013

kans binnen te treden. Van 11.00 tot 17.00 uur.

Julianapark

www.schiedam.nl

De eerste van vier culturele zondagmiddagen die
plaatsvinden in het Julianapark.
Het evenement wordt voor en door bewoners van

Brandersfeesten

Schiedam West en daarbuiten georganiseerd. Een gratis

27 t/m 29 september 2013

muzikale, zomerse en culturele middag.

Schiedam Centrum

www.cultuur-julianapark.nl

De Brandersfeesten brengen als vanouds tientallen
versierde schepen tijdens de gondelvaart, optredens

Dog Day

van shantykoren, kinderactiviteiten op diverse locaties in

7 juli 2013

de stad, waterspelen in de havens, tientallen bandjes

Centrum

die optreden tijdens Schiedam live, de sloepenrace, de

Koopzondag staat vandaag in het teken van honden. Start

braderie, de slotshow en nog veel meer...

om 12.00 uur. Meer dan 50 honden en hun baasjes

www.brandersfeesten.nl

paraderen over de dogwalk; Themamarkt op het Land van
Belofte en in de Lange Kerkstraat, met
dierenbenodigdheden en hele leuke hondenkleertjes en
hebbedingetjes
www.schiedamcentrum.nl

www.pameijer-geldtelt.nl

fobc@pameijer.nl
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SPIJKENISSE

VLAARDINGEN

Friday Night Skate

Vlaardings Loggerfestival

28 juni, 26 juli, en 2, 9, 16, 23 en 30 aug. 2013

21 en 22 juni 2013

Uitstraat

Westhavenkade

Skateliefhebbers verzamelen zich vanaf 19.00 uur in de

Een maritiem publieksevenement in en rond de havens

Uitstraat. En om 19.30 uur wordt het startsein gegeven.

van de voormalige haringstad Vlaardingen. Het VLLF is

De tocht is ongeveer 10 km lang. Deelnemers ontvangen

het grootste evenement van Vlaardingen, met een brede

een spaarkaart waarmee ze voor iets lekkers, bijvoorbeeld

doelstelling: het tonen en benadrukken van de diverse

een ijsje of een snack, kunnen sparen.

en rijke cultuur van Vlaardingen in een historische

www.spijkenisseaandemaas.nl/friday-night-skate-2/

setting van de voormalige vissershavenstad
Vlaardingen.

Openluchtbioscoop

www.vl-loggerfestival.nl

1 juni 2013
Markt

Rock ‘n Ramps

De ExxonMobil openluchtbioscoop vindt dit jaar plaats in

10 augustus 2013

het centrum van Spijkenisse op de Markt. Het terrein gaat

Skatepark Oranjepark ’t Hof

open om 21.00 uur en de film, Wild Hogs, begint rond

Hét gratis punkrock- en skate festival in Vlaardingen. De

22.15 uur. Toegang is gratis!

vorige editie van Rock ’n Ramps was, net als de keren

www.spijkenissepromotion.nl

daarvoor, een druk en geslaagd festival, met mooie
namen als John Coffey, Streetdogs, Pickle Juice en

Vliegerfestival

Meet the Storm.

2 juni 2013

www.vlaardingen24.nl

Maasboulevard
Het Vliegerfestival wordt dit jaar gehouden op zondag 2

Zomerterras

juni van 11.00 tot 17.00 uur op de Maasboulevard. Er zijn

16 aug t/m 31 augustus 2013

allerlei grote en bijzondere vliegers te bewonderen en er

't Hof in Vlaardingen

zijn workshops voor iedereen die als een professional wil

Het Zomerterras is een bijzonder festival. Bijzonder

leren vliegeren

vanwege de duur van vier weekeinden, het programma

www.spijkenissepromotion.nl

(pop, wereldmuziek, jazz, klassiek, grootschalig
locatietheater, straattheater, beeldende kunstprojecten,

SpijkenisseFestival

poëzie en dans) en de sfeer: ontspanning, ontwapening,

23 t/m 25 augustus 2013

ontmoeting, inspiratie, verwondering en gezelligheid!

Groenoordweg 1

www.zomerterras.nl

Het SpijkenisseFestival richt zich op jong en oud. Op het
programma staan zowel bekende artiesten als volslagen
nieuwelingen. Dit jaar staan o.a. op de programmering:
The Kik, The Best of Britain met o.a. Syb van der Ploeg,
Tim Wes, Hans Dulfer en uiteraard weer volop
straat/locatietheater!
www.spijkenissefestival.nl

www.pameijer-geldtelt.nl

fobc@pameijer.nl

