62e Mars der Muzikanten
Draaiboek 2019
Ochtend
8.30 uur:

11.15 uur:
11.15 uur11.45 uur

4 man organisatie aanwezig op de Grote Markt, voor ontvangst van:
Kuyff (tribunes), Spaarnelanden (hekken), stroomvoorziening, EuroSound (geluid)
en Fa. Hangjas (60 klapstoelen voor Soli).
Refter Jacobijnenstraat (kleedruimte) open voor (gast-)bandleden.
Aankomst bands
- Muzikanten kunnen afgezet worden aan de Nassaulaan
- Aanhangers kunnen met parkeervergunning geparkeerd worden op Prinsenhof nabij
refter. Soli – Grote Markt (12.00-14.15u)
- Materiaalwagens naar de parkeerplaats van Rijkswaterstaat (Toekanweg).
- Bussen daarna naar Hotel Van der Valk Haarlem Zuid (Toekanweg).
Graag onder de loopbrug doorrijden en daarna rechtsaf en de bussen zoveel mogelijk
naar achteren parkeren zodat de andere hotelgasten er geen/weinig last van hebben.
Na het parkeren kunnen de chauffeurs gebruik maken van een auto van ons die hen
naar het centrum van Haarlem kan rijden. Deze zal op de ‘laad-en losplaats’ voor het
hotel op hen wachten.
Een andere optie is buslijn N300 die voor het hotel stopt (Europaweg) en de eerst
volgende halte is het Verwulft op 3 minuten lopen van de Grote Markt. Reistijd 8 min.

11.45 uur:

Ontvangst en briefing EHBO-ers en verkeersregelaars Grand Café Brinkmann (boven)

12.15 uur:

Bandleiders en bandleiders verzamelen voor briefing en laatste instructies
bij Grand Café Brinkmann, Grote Markt 13 (Bilderdijkzaal 1e etage)
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Middag
PROGRAMMA

SOLI

12.45 uur: - Damiatepodium plaatsen aan tribunezijde (Noord).
- Harmonieorkest Soli uit Driehuis verzorgt een optreden (zittend) aan stadhuiszijde
13.55 uur: Stoelen opruimen

opstelplek

rolstoelplaatsen
dranghekken

14.00 u
14.05 u

Opening 62e Mars der Muzikanten
Verwelkoming bezoekers en bands door speaker 1.
‘Blij met muziek’ stelt zich op de startpositie
Aankondiging en bandtekst door speaker 2.
Optreden 1: ‘Blij Met Muziek – Haarlem
Jong St. Sebastianus opstellen in de Koningstraat. / Afkondiging speaker 1
Jong St. Sebastianus marcheert na afkondiging van en op de klanken van Blij met
Muziek de Grote Markt op, houdt halt op de ‘opstelplek’ en start met hun muziek na
aankondiging door speaker 1 op weg naar de startpositie op de Grote Markt (het
evenemententerrein).
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14.25 u

Aankondiging speaker 2 – bandtekst
Optreden 2 - Jong Sint Sebastianus – Gendt
Tamarco opstellen in de Koningstraat.
Na afkondiging van JSS marcheert Tamarco de Grote Markt op en wacht op de ‘opstelplek’
in de hoek.
Na aankondiging speaker 1 start Tamarco de muziek en marcheert naar haar startpositie
op de Grote Markt.

14.40 u

Aankondiging speaker 2 – bandtekst.
Optreden 3: Tamarco - Leiderdorp.
Opstellen Rijnmondband in de Koningstraat.
Na afkondiging van Tamarco marcheert Rijnmondband de Grote Markt op (opstelplek).
Na aankondiging speaker 1 start Rijnmondband de muziek en marcheert naar haar
startpositie op de markt.

15.00 u

Aankondiging speaker 2 – bandtekst
Optreden 4: Rijnmondband (1e optreden) - Schiedam
Da Capo opstellen in de Koningstraat.
Na afkondiging van Rijnmondband marcheert Da Capo de Grote Markt op (opstelplak).
Na aankondiging speaker 1 start Da Capo de muziek en marcheert naar haar startpositie

15.15 u

Aankondiging speaker 2 – bandtekst
Optreden 5: Da Capo - Lisse
Opstellen Sint Sebastianus in de Koningstraat
Na afkondiging, zie boven.

15.35 u

Aankondiging speaker 2 – bandtekst
Optreden 6: Sint Sebastianus – Gendt
Startend met een optreden van de vendelzwaaiers
Gevolgd door de show van de band zelf
Opstellen Damiate Band in de Koningstraat
Na afkondiging, zie boven

16.00 u

Aankondiging speaker 2 – bandtekst
Optreden 7: Damiate Band – Haarlem
Rijnmondband opstellen Koningstraat.
Na afkondiging, zie boven

16.20 u

Aankondiging speaker 2 – bandtekst
Optreden 8: Rijnmondband (2e) – Schiedam
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16.25 u

Alle bands stellen zich op voor de finale.
Koningstraat :
5. Da Capo / 4. Jong Sint Sebastianus / 7. DamiateBand
Zijlstraat:
6. St. Sebastinus / 1. Blij Met Muziek / 3. Tamarco
8. Rijnmondband blijft staan.

16.40 u

FINALE: De andere bands komen op, op muziek van Da Capo (Einzug der Gladiatoren) en
lopen naar hun plaats (op aanwijzing van de organisatie).
1e. Da Capo 2e St. Sebastianus 3e Jong St. Sebastianus 4e Blij met muziek 5e
Damiateband 6e Tamarco
De tambourmaitre van de Rijnmondband (Damiën Kwekel) neemt plaats op het dirigentenpodium.

Noordtribune

5
1

Koningstraat
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Oosttribune

VIPtribune

Zijlstraat

Stichting Mars der Muzikanten 2019
Draaiboek 2019 (5/6)
Finale

1e
2e
3e
4e

Gezamenlijk nummer van de beide Sint Sebastianus-band’s,
Koraal – ‘Abide with me’ door allen o.l.v. Damiën Kweekel (Rijnmondband)
Taptoe signaal door Eric van Noort (Rijnmondband)
Wilhelmus, Arr. Walther de Boer door allen o.l.v. Damiën Kweekel (Rijnmondband)

17.00 u Afmars bands op eigen muziek op nummervolgorde en de door de rode pijl aangegeven
route. Volgorde afmars 1 – 4 – 6 - 5 – 2 – 8 – 7. Groeten van de TM’s wordt op prijs gesteld.

Noordtribune
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17.15 u.

Einde 62e Mars der Muzikanten

17.30 u

Donateursborrel / genodigden bij GrandCafé Brinkmann (Grote Markt)
De Schuimkragen begeleiden de donateurs en andere genodigden naar de borrellocatie.

18.00 u

- Tribunes worden gedemonteerd en
- Spaarnelanden zal de dranghekken verwijderen en de Grote Markt schoonmaken.

Oosttribune

VIPtribune

Zijlstraat
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De speakers van deze dag zijn:
- 1. Ed Veldman (voorzitter/organisatie)
2. ? (bandteksten)
- Wij verzoeken alle verenigingen hun speakertekst zo spoedig mogelijk in te leveren, voor zover dat
nog niet gedaan is.
- Daarnaast kunnen er nog lastminute vermeldbare feiten aangeleverd kunnen worden tijdens de
bandbriefing op de dag zelf (12.15u). Deze zullen door speaker 1 gemeld worden.
====
Aanvullende informatie
- Vergunningen voor parkeren:
Dagkaart auto op de Grote Markt: 1x Eurosound geluid en ABCDEhbo
Dagkaart aanhanger Prinsenhof: 1x Damiate 1x Blij met muziek, 1x Soli en 1x Da Capo
====
Dit draaiboek is samengesteld door Ed Veldman. Voor vragen, op-of aanmerkingen, neem contact op
Ed 06-55750914 of via mail: donateur@mdmhaarlem.nl of via het contactformulier op de website:

www.mdmhaarlem.nl
Like en deel ook onze Facebookpagina: ‘MdmHaarlem’. Daar kun je ook reacties achterlaten en vind je
de link om mee te stemmen (27-9/11-10) op de MdM tijdens de actie ‘Rabobank Clubsupport’.
Tribuneplaatsen
Voor de liefhebbers zijn er zitplaatsen te reserveren (à € 6,50 voorverkoop) op de VIP-tribune
(klapkuipstoelen) op de beste plaats op het unieke evenemententerrein.
Op de dag zelf kosten ze € 7,50.

De Mars der Muzikanten wordt mogelijk gemaakt door deze fondsen en onze donateurs

En tenslotte dank aan Hans van Laar zakelijk secretaris van de Stichting Combinatie van Korpsen, voor
zijn bemiddelende rol in de samenstelling van het programma.
Dank aan de Firma Kuijf (tribunes) Eurosound (het geluid) ABCDEhbo (Ehbo-ers), Spaarnelanden
(hekken en schoonmaak) en de verkeersregelaars.

