Persbericht 100e Shantycafe Rotterdam
Het is een reden voor een feest. Op zondag 20 oktober aan boord
van het rode Lichtschip V11, Wijnhaven t/o nr. 101 te Rotterdam.
Zoals altijd gratis toegang. Aanvang 14 uur. Een uur vroeger dan
gewoonlijk. Optredens op het voorschip BOW en beneden in het
ruim.
Opening door Peter Blanker om 14.00uur op het voorschip. Deze
keer een uitgebreid programma met medewerking van o.a. Seyl &
Treyl, Ropes & Rigging, De Rotterdamse Scheepsmaetjes en tot slot
een verrassing in de vorm van een heel onbekende shanty
gezongen door Fons Klaren en het refrein door de aanwezigen en
dat weer begeleid zal worden door Jan Hermann. Het programma
zal zoals gebruikelijk steeds worden afgewisseld met spontane
optredens van aanwezigen. Soms een solist die een keer een
nummer wil uitproberen. Of een muzikant met een ongebruikelijk
muziekinstrument.
Wanneer jullie een verzoeknummer wilt indienen ,voor in de spontane
blokjes ,graag opgeven bij Cor Lieverst, onze coördinator van de
optredens, GSM- 0642613305 of mail: kapetan@live.nl. Er zullen zeker
nummers van Peter Blanker gezongen worden. En in vele talen.
Programma van de
middag
Voorschip (Bow)
opening
spontaan
nog in te vullen
Fons Klaren
spontaan
nog in te vullen
spontaan
einde

Ruim
uur
14.00
14.30
15.00
15.30
15.45
16.30
17.15
18.00

R'damse Scheepsmaetjes
spontaan
Seyl & Treyl
Ropes & Rigging
spontaan
Seyl & treyl
spontaan
Einde

uur
14.30
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00

Dit alles is mogelijk dankzij de welwillende medewerking van vele
vrijwilligers. Ook de bijdrage in natura van onze gastvrouw/heer Jan en
Bronty Visser die deze 100 middagen hebben mogelijk gemaakt.
Natuurlijk dank aan de muzikanten die ook belangeloos deze middagen
hebben willen begeleiden. En na afloop gaan we ons weer voorbereiden
op de zondagen van 2020. Zet het al vast in de nieuwe agenda van

volgend jaar. Elke 3e zondag van de maand behalve september en
december. Maar eerst tot 20 oktober en in november Shepherd’s Pie op
17 november. Wij hebben er zin in en jullie ook toch. Ech wel.
Namens de Stichting Shantyfestival Rotterdam,
Coen Klunne, tel. 010-4825240, e-mail: cpklunne@kpnmail.nl

