
Locatie:

Proeflokaal Brouwerij de Prael

Oudezijds Armsteeg 26

Amsterdam

De leden van de fanfare zijn:

Kees van Dorst 
(gitaar en zang)

Joop van Der putten 
(accordeon) 

Jan Den Hamer 
(basgitaar en soms dwarsfluit) 

aKKie plaDDet 
(zang en gitaar) 

De fanfare treedt in de eerste helft van 2013 op verschillende momenten op verschillende 

plaatsen op: in Terneuzen in De Vriendschap, het mooiste bruine cafe van Nederland, in het 

Terneuzense Scheldetheater, in Absdale, in  cafe Bij Gina in Het Verdronken Land in het Oost-

Zeeuws-Vlaamse Emmadorp bij het Verdronken Land van Saeftinghe. En, als eerste orgelpunt, 

geeft de fanfare acte de presence op vrijdag 22 maart 2013 in Brouwerij De Prael in Amsterdam. 

De fanfare treedt twee keer aan. De eerste keer om 17.30 uur, de tweede keer om 20.00 uur.

“De naam van de fanfare is fanfare m.s. De Averij. Aan de ene kant is er de 
referentie aan het orkest van de Titanic, dat bleef spelen zelfs toen het schip 
zonk. Of een herinning aan de m.s. Valentine, het Engelse schip dat in de 
Tweede Wereldoorlog op 14 februari verging in de Schelde voor Terneuzen. 
En wie liep in de liefde geen averij op.”

“De entree
 
is gratis,
 
maar meezingen
 
wordt meer
 
dan op
 
prijs gesteld.”

“De fanfare speelt onder andere liederen 

van Cohen, Dylan, Pladdet, Van Dorst en 

Waits. En speciaal voor het optreden in 

Amsterdam is een lied van Brel, in de versie 

van Bowie, het repertoire binnengeslopen.”

FanFare

m.s. De averij
v r i j Dag  2 2  m a a rt  1 7 . 3 0  u u r  &  2 0 . 0 0  u u r

B ro u w e r i j  De  p r a e l ,  a m s t e r Da m

Akkie PlAddet   •   JooP vAn der Putten   •   JAn den HAmer   •   kees vAn dorst

proBaat prouDlY presents: 

“Wij zijn fanfare m.s. De Averij, Bij elke wind, op iedere zee. Steevast gaan wij naar benee.”

“Een fanfare zonder toeters en bellen. Een fan-
fare met enkel gitaren, trekzak en stemmen. 
Dat is vreemd. Hoewel. Vier oudere mannen 
droomden van een eigen fanfare, compleet met 
vaandel en grote trom. Ze gingen van start, ook 
al was de bezetting nog niet compleet. Tot al die 
andere muzikanten op het appel verschijnen, 
nemen de vier waar: de gitaren zijn de grote 
en kleine trom, de basgitaar is de bombardon 
en de accordeon is trombones, trompetten 
en saxofoons ineen. En, het klinkt geweldig.”


