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JUNI FESTIVALMAAND MIDDELBURG 2018
Middelburg VOLkoren
za. 2 en zo. 3 | Vrije toegang
www.middelburgvolkoren.nl
Het grootste en leukste koorfestival
van Zeeland en omstreken!
Voor jong en oud. Op ruim twintig
locaties in de binnenstad,op loopafstand van elkaar, optredens van
koren en ensembles.
Centrale locatie is het Abdijplein,
daarnaast nog drie andere
podia en diverse binnenlocaties
waaronder enkele kerken.

Stadsfeesten Middelburg
vr. 8 t/m zo. 10 | Vrije toegang
www.stadsfeestenmiddelburg.nl
Vier dagen lang voor elk wat wils:
muziek, theater, buiten tafelen,
literatuur en kinderanimatie, op
verschillende locaties door de
gehele binnenstad. O.a. concert in
het Prins Hendrikdok, Podium
Amateur Kunst,Veteranendefilé en
een Thaise markt.

ZeelandJazz
vr. 15 t/m zo. 17
Jazz in the City | Vrije toegang
Hoofdprogramma dagtickets € 20,www.zeelandjazz.nl
Een heerlijk, breed toegankelijk
festival met jazz en aanverwante
muziekstromingen. In de tuin en
tuinkamer, van de historische
Kloveniersdoelen o.a. Myles Sanko,
Sven Hammond, Gallowstreet,
The Ploctones, Black Flower en
SCHNTZL. Op vrijdag en zaterdag
ook de ZeelandJazz Clubnight in
podium de Spot met o.a. STUFF.

Kamermuziekfestival
za. 23 t/m za. 30
Openingsconcert vrije toegang
Kaarten per concert €18,www.kamer-muziek.nl
Zaterdag 23 juni Openluchtconcert
door de festival musici.Verder een
mooi programma voor dit 20 jarig
festival met titels als ‘Virtuoso’, ‘Images
from Russia’ en ‘Joy, sweet tears and
happiness’. Ook met finalisten van het
Prinses Christina Concours. Artistiek
leider is wederom Ramon Jaffé.
Keti Koti Festival
za. 30 juni en zo. 1 juli
Vrije toegang
www.facebook.com/ketikotimiddelburg
Keti Koti: gebroken ketenen.Viering
van het einde van de slavenhandel
op Suriname en de Nederlandse
Antillen. Muziek, dans, Keti Koti
Wowojo (markt). Demonstratie
van o.a. Kopro Beki uit Amsterdam
in kleurige klederdracht, kinderactiviteiten en reggae optreden
van Kendread. (28 juni ceremoniële
opening met wake op de Balans).

JUNI FESTIVALMAAND MIDDELBURG 2018
2 en 3 juni
8 t/m 10 juni
14 t/m 17 juni
23 juni t/m 30 juni
30 juni en 1 juli

Middelburg Volkoren
Middelburgse Stadsfeesten
ZeelandJazz
Kamermuziekfestival
Keti Koti Festival

Een maand lang zetten de verschillende festivals door heel Middelburg
een uitgebreid programma neer. Gezamenlijk ook een feestelijk podium
op Plein 1940. Op dit podium presenteren de festivals een gratis muziekprogramma. De festivals betrekken ook andere organisaties om het podium de hele maand te vullen met muziek en meer. En de beiaardier past
zijn muziek aan aan de verschillende festivals. Kortom een maand lang
feest! Met dank aan de horecazaken van Plein 1940.
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