
Op zaterdag 10 en zondag 11 september kunt u genieten van 
bijzondere artiesten die het maken van muziek tot een kunst 
verheven hebben. Zo is er op zaterdag orgelmuziek in verschil-
lende kerken in het kader van Nationale orgeldag. Zaterdag en 
zondag staat in het teken van Muzikale Monumenten. Toegang 
is gratis. Vol is vol!

Distilleerderij Rutte & Zn   
The Pret Pack 
Zaterdag  |  om 13.00, 1400, 15.00 en 16.00 uur 
Drie gezworen Dordtse kameraden brengen een mix van country, rhythm & blues 
en een heerlijke verdwaalde, maar niet te vermijden, smartlap. Randy Derkhof, zang 
& gitaar, Marcel Koster accordeon & zang en Harrie Mirck op bas en zang.

Daniel de Moraes & Friends
Zondag  |  om 13.30, 14.30, 15.30 en 16.30 uur
Voor Roxanne Hartog (zang), Daniel de Moraes (gitaar, cavaquinho) en Femke Smit 
(zang en percussie) is de Braziliaanse cultuur zo vanzelfsprekend dat het voelt als 
een tweede natuur. Met Daniel de Moraes & Friends benadrukken zij de intieme 
kant, de wat ingetogenere klanken binnen de Samba, de Música Popular Brasileira, 
de Bossa Nova.
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Dordrechts Museum  
Miss Emma James
Zaterdag  |  om 13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur 
Dordtse formatie rondom zangeres Emma James. De jazz zangeres gaat op reis in 
het omvangrijke muzikale gebied van de Americana. Zij begeleidt zichzelf op piano 
en wordt op deze trip vergezeld door Jerry Brown op gitaar, DJ Ciggaar op basgitaar 
& zang en Darryl Ciggaar op het slagwerk. Verwacht Americana, Country met een 
twist en fijne Blues & Folk.

Pierre & Les Optimistes
Zondag  |  om 13.30, 14.30, 15.30 en 16.30 uur
Pierre et les Optimistes brengen een fijne mix van mooie liedjes, swingende tunes, 
zonnige klanken en zomerse grooves. U hoort hun persoonlijke visie op wereld-
muziek gebaseerd op traditionele jazz, gypsy jazz, franse chansons, flamenco en 
Caribische klanken.

Stadhuis  
Blue Grass Boogiemen
Zaterdag  |  om 13.30, 14.30, 15.30 en 16.30 uur
De Blue Grass Boogiemen zijn niet de eerste de beste. Ruim 30 jaar geleden be-
sloten Arnold Lasseur (zang, mandoline, dobro), Robert-Jan Kanis (gitaar, zang), 
Bart van Strien (zang, banjo) en Aart Schroevers (zang, contrabas) samen rond die 
microfoon te gaan staan. Ook Internationaal oogsten ze veel waardering, sleepte 
Europese prijzen in de wacht stonden in de VS op het podium.

The Flageolettes
Zondag  |  om 13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur
Drie vrolijke dames met onbegrensde muzikale mogelijkheden! Muziek van vroeger 
tot nu, van tango tot jazz, van Nederland tot Zuid-Amerika en via Australië weer 
terug. Femke op gitaar en accordeon, Lielian op drums/percussie en Marlon op 
contrabas Soms kazoo of scatvocals maar altijd zang recht uit het hart!

Thuredrith | Nassauweg 200  
Karin Dolman & Santiago Velo
Zondag  |  om 13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur
De Dordtse musicus Karin Dolman verzorgt samen met altviolist Santiago Velo 
 4 miniconcerten. Zij brengen een spectaculair programma met prachtige muziek op 
viool, altviool en viola d’amore, het instrument van de liefde. Kom luisteren
en geniet van deze prachtige instrumenten met deze kanjers van musici. Karin
Dolman is docente aan Codarts, hogeschool voor de Kunsten Rotterdam. Santiago
Velo studeerde afgelopen juni af voor zijn masteropleiding met een 10 cum laude.



Nationale Orgeldag
Het is u vast wel opgevallen in de programmabeschrijving van de monumenten: op 
zaterdag is er steeds een beetje extra aandacht voor de orgels in Dordrecht. Terecht, 
want het is weer Nationale Orgeldag. Sinds 2002 gelijktijdig georganiseerd met de 
Open Monumentendagen. Op www.nationaleorgeldag.nl leest u alle wetenswaardig-
heden nog eens rustig terug.

Grote Kerk | Lange Geldersekade 2
Kijk voor het speciale programma van de Nationale Orgeldag op: 
www.grotekerk-dordrecht.nl.

Antoniuskerk | Burg. de Raadtsingel 45   
U geniet hier op zondag om 14.00 uur Dameskoor “Laudate Dominum”, 15.00 uur 
van Koorschool en om 16.00 uur van Schola Cantorum “St. Gregorius”.

Remonstrantse kerk | Cornelis de Wittstraat 28 
Op zondag is er om 12.00 uur is er een optreden van de Remonstrantse Cantorij o.l.v. 
Yvonne Peters in samenwerking met het RK koor Laudate Dominum o.l.v. Irene van 
Geel. De begeleiding is in handen van Margriet den Hartog op kistorgel en piano. 

Augustijnenkerk | Voorstraat 216 
Op zaterdag om 11.00 uur zingt het Laurens Kamerkoor uit Zwijndrecht. Dit jaar 
bestaan ze 20 jaar. Ze hebben een breed repertoire, variërend van klassieke tot lichte 
muziek. Om 14.00 uur wordt een concert gegeven door Gospelkoor Jesslyn o.l.v. 
 Ilona van Grondelle- de Kievit. Ook  kunt u het monumentale Maarschalkerweerd-
orgel bekijken. Vrijwilligers kunnen u veel vertellen over het orgel.
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