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Dordtse amateurkunstverenigingen laten zichzelf zien op 
4 juni! Tijdens het nieuwe festival Cultuur op de Hoek 
is de binnenstad gevuld met optredens, presentaties en 
exposities. Een aantal verenigingen zet ook hun eigen deuren 
open voor een kijkje voor én achter de schermen. 

Zaterdag 4 juni is de Dag van de Amateurkunsten, een 
perfecte dag om iedereen uit Dordrecht en omstreken op 
een feestelijke manier kennis te laten maken met de vele 
amateurkunstverenigingen die de stad rijk is. 

Cultuur op de Hoek heeft een doorlopend programma van 
11.00 tot 17.00 uur op diverse locaties. De podia op het 
Scheffersplein en de Visbrug vormen het middelpunt van 
het festival. De toegang tot alle activiteiten is gratis.

Welkom bij festival 
Cultuur op de Hoek!
De dag van de amateurkunst

Scheffersplein

Vrieseplein

Groenmarkt

Visbrug



Cultuur op de Hoek programma
Scheffersplein Optreden

Concertband Prins Willem van Oranje 11.00 tot 11.45

Dordrechts Philharmonisch Phil Spass 12.45 tot 13.30

JD’s Big Band 14.30 tot 15.15

De Donuts 16.15 tot 17.00

Visbrug Optreden

Drechtstad Muziekvereniging 11.00 tot 11.45

Route Sixteen 12.30 tot 13.15

Jong Jubal 14.00 tot 14.45

Werelddansvereniging Machar 15.30 tot 16.15

Spotlight Orchestra 16.30 tot 17.00

Vrieseplein Optreden

Drumfanfare Kunst Na Arbeid 11.30 tot 12.00

Jong Jubal 12.30 tot 13.00 

Jong Jubal marcheert van Vrieseplein naar Visbrug   13.00 tot 13.15

Werelddansvereniging Machar 13.30 tot 14.15

Jubal Drum & Bugle Corps 14.45 tot 15.15



Open Huis, expositie of activiteit

Doorlopend van 11.00 tot 17.00 Adres:
Dordrecht Philharmonisch Open Huis Benevia, Spirea 7

Concertband Prins 
Willem van Oranje 

Open Huis  
(12.30 tot 17.00) De Oude Boei, Zuidendijk 211a

Inter Amicos Open Huis 
(11.30 tot 16.00) Christiaan de Wetstraat 21a

Studio 76 Open Huis Rijksstraatweg 62

Studio 76 Multi Painting Vriesestraat (Lenghenstraat)

Dordtse Amateur 
Fotografen (DAF) Expositie Bibliotheek, Groenmarkt 153

Vrouwenkoor Close 4 You Info Bibliotheek, Groenmarkt 153



Concertband Prins Willem van Oranje
Dit gemengd gezelschap van 28 personen 
beleeft veel plezier aan het spelen van een grote 
diversiteit aan muziekgenres.

DPh Phil Spaß 
Phil Spaß brengt vooral, de naam zegt het al, folkloristische 

muziek en bekende (feest)muziek. Phil Spaß is een van de 
vele orkesten die de Dordtse Phil rijk is.



JD’s Big Band
Op het repertoire van JD’s Bigband staan nummers als Yardbird 
Suite, California Dreamin’, Soul Bossa Nova en Vehicle, maar ook 
bewerkingen voor Big Band van populaire songs zoals Don’t Know 
Why (bekend van Norah Jones), The Girl From Ipanema, It’s Not 
Unusual en Feelin’ Good.

De Donuts
Een orkest met een heel eigen gezicht, een unieke klank en met 
een zeer afwisselend programma. Ze bestaan uit 3 trompettisten, 
2 trombonisten, 1 euphonium, 1 sousafonist en een drummer. Ze 
spelen (en zingen!) zowel film- als popmuziek, maar ook stukken 
voor een groot orkest. 



Drechtstad Muziekvereniging
Deze harmonie vereniging brengt een zeer wisselend 
repertoire. Vandaag spelen ze onder andere Un Belle 
Histoire, I want to break free, Willem van Oranje en 
Stand by me. Een voorproefje van hun concert ‘De 
geboorte van Nederland’. 

Route Sixteen
Vocal Group Route Sixteen komt met een 
delegatie zingen! Al hun songs worden 
gezongen in 4 stemmig a-capella, onder 
bezielende leiding van dirigent Marlous 
Luiten.



Jong Jubal
Jong Jubal drum & bugle corps, hét jeugdkorps uit 
Dordrecht! Jong Jubal is een grote groep enthousiaste 
kinderen die met muziek en dans samen een 
spectaculaire show maken! Het korps bestaat uit 
blazers, drummers en dansers. De show gaat over 
spannende avonturen waar kinderen enthousiast van 
worden.

Werelddansvereniging Machar
Werelddansvereniging Machar Dordrecht is een actieve, gezellige vereniging 
die voor jong en oud activiteiten organiseert op het gebied van werelddans, 
wereldzang en wereldmuziek: cursussen, workshops en internationale 
dansfeesten. Trek je gemakkelijke schoenen aan en doe mee met een van 
de workshops o.l.v. Dick van Wanum.



Kunst Na Arbeid (KNA)
Vandaag speelt het orkest KNA op het voor hun 
vertrouwde Vrieseplein, om de hoek van hun 
repetitieruimte. Op het programma staan de 
Ultimate 80’s medley, Aladdin medley, Concerto 
d’amore en Sound of Silence.

Dordtse Amateurfotografen (DAF)
De fotografen van DAF exposeren de 
komende weken in de Stadsbibliotheek. De 
tentoonstelling is vandaag te bezoeken van 
11.00-17.00 uur en vanaf 6 juni t/m 20 juni 
tijdens openingstijden van de bibliotheek. 
Er is werk te bewonderen van diverse DAF 
amateurfotografen. 



Inter Amicos
Op 4 juni zijn de spelers van Inter Amicos druk 
bezig met de montage van de Jubileumvoorstelling 
“In 80 dagen de wereld rond”. Dit gebeurt in het 
geheim achter gesloten deuren, maar speciaal voor 
de bezoekers van Cultuur op de Hoek openen ze op 
twee momenten de deuren van hun theaterzaal. Om 
12:00 uur en om 14:00 uur. Verder ben je welkom in 
de foyer van half 12 tot 4 uur. Hier kun je rondkijken 
en vragen stellen. Ook worden er films en fragmenten 
getoond van voorstellingen. Kom en ontdek onze 
vereniging. De ingang van ons theater zit naast 
huisnummer 21 (Christiaan de Wetstraat)



Spotlight Orchestra
Spotlight Orchestra is een nieuw harmonieorkest 
dat begin 2022 is opgericht en bestaat uit 
enthousiaste, gevorderde amateurmusici.  
Het orkest staat onder leiding van Jan Gerrit 
Adema en wij vinden het leuk om zo veel mogelijk 
mensen uit Dordrecht en omstreken kennis 
te laten maken met ons gevarieerde muzikale 
programma.  

Studio 76
De schildersvereniging Studio 76 
organiseert vandaag een Open Huis 
en een Multipainting workshop in de 
Vriesestraat. Samen met anderen maak 
je een groot schilderij van bijvoorbeeld 
van Gogh door ‘painting by numbers’. 
Pak een penseel en ontdek de 
kunstenaar in jezelf. 



Jubal Drum & Bugle Corps
Jubal is één van Europa’s meest toonaangevende 
showkorpsen en heeft met haar spectaculaire shows 
vele harten van het publiek veroverd. Vandaag zorgen 
ze voor spektakel op en rond het Vrieseplein.

Vrouwenkoor Close 4 You 
Dit gezellige, vier stemmige, Dordtse koor bestaat al bijna 
65 jaar. Ze zingen een modern repertoire met onder 
musical- en filmliederen, nieuwe hits van diverse artiesten 
en Nederlandstalige nummers ingestudeerd. Bijna alle 
nummers zijn vierstemmig. 


