
 
Zaterdag 25 september 2021 

11.00 - 19.00 uur  
2Podia  
12Bands  
250Muzikanten  
15.000Bezoekers  
 
Big Music Cruise 2021: het muzikale lichtpuntje. 
BigBand Gorcum is voornemens om na een donker jaar zonder optredens, voor de 4de 

keer, in samenwerking met De Lingehaven (organisator van de botenbeurs), de Big Music 
Cruise, een fantastisch muziekevenement tijdens de botenbeurs, te organiseren. 
 
Uiteraard alles onder voorbehoud van de mogelijkheden die we krijgen van de overheid 
en de gemeente om dit binnen de dan geldende regels te kunnen organiseren. Maar we 
zijn optimistisch en gaan vooralsnog er van uit dat dit festival in volle omvang plaats kan 
vinden.   

Op 2 podia, op de Kriekenmarkten en op de Varkenmarkt, zal er gedurende de hele 
middag swingende muziek ten gehore worden gebracht door een 12-tal BigBands en 
andere swingbands. Tussen de optredens door varen bands al musicerend door de 
Lingehaven.  

Botenbeurs  
De Botenbeurs Gorinchem is een bijzonder evenement in de historische binnenstad. De 
Lingehaven is het fantastische sfeervolle decor van deze jaarlijkse beurs. Alle schepen die 
u dit weekend in de Lingehaven ziet zijn op zoek naar een nieuwe eigenaar. Er is aanbod 
door particulieren en bedrijven, zowel nieuw als gebruikt. Op zaterdag is er een grote 
beursmarkt met dezelfde aantrekkelijke mix van nieuwe en gebruikte spullen. De beurs is 
geen nieuwkomer: in 2021 wordt hij voor de 33ste keer georganiseerd.  
 
Big Music Cruise  
Tijdens de drukbezochte zaterdag wordt er door BigBand Gorcum een uniek muziek 
evenement georganiseerd; de Big Music Cruise.  
Op 2 podia treden de hele middag diverse Bigbands en Swingbands uit het hele land op. 
Er zal ouderwets swingende muziek in de stijl van Duke Ellington ten gehore worden 
gebracht, maar ook Jazz, Blues en zelfs Rock klassiekers ontbreken niet, veelal in BigBand 
stijl.  
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Impressie uit 2019 

 

  



Deelname  
Bent u als Big Band geïnteresseerd om deel te nemen aan dit festival? Meld je dan snel 
aan. Wij verwachten veel belangstellende bigbands. Aanmelden kan tot uiterlijk 30-6-
2021. Indien er meer belangstellende bands zijn dan mogelijkheden om op het festival op 
te treden, dan maken wij een selectie. Vóór 31-7-2021 maken wij de selectie bekend en 
volgt een definitieve bevestiging van evt. deelname.  
 
Wat wij van u verwachten: 
• Na inschrijving, het commitment om met een volledige band op de afgesproken tijd 

op te treden;  
• Een optreden van 45-50 minuten op één van de podia, tijdstip nader te bepalen; 
• Overleg over de te spelen stukken (In verband met deelname meerdere Big Bands); 
• Een uitnodiging in de toekomst, waarbij wij (BigBand Gorcum) bij u optreden.  
• Acceptatie dat u geen aanspraak maakt op enige vergoeding als het evenement om 

welke reden dan ook niet plaats kan vinden. 

 
Wat u van ons mag verwachten: 
• Podium met professionele geluid- en lichtondersteuning; 
• Tent waar we ‘weerproof’ kunnen optreden; 
• Centrale plek waar u veilig uw spullen kunt opbergen; 
• Een onkostenvergoeding van minimaal €150 per band; 
• Voor elke muzikant een drankje verzorgd door ons; 
• Veel muziekplezier en een potentieel groot publiek!  
NB: indien het evenement, om welke reden dan ook, niet plaats kan vinden, kunt u geen 
aanspraak maken op een (onkosten)vergoeding.  
 
Zoals gezegd; Inschrijving betekent dus niet automatisch deelname. Bij de selectie wordt 
rekening gehouden met: 
• het muzikale niveau van de band; 
• het muziek genre dat de band speelt; 
• hoe vaak een bigband al in voorgaande edities heeft mee gespeelt. 
• hoe actief een band is om evenementen te organiseren, waar wij als BigBand Gorcum 

ook kunnen spelen; 

Voor meer informatie graag contact via mail: bmcgorcum@gmail.com of 06 54935663 
(Ruud de Bruijne)  

Big Music Cruise I Vijfde Uitgang 3-5 4201 XH Gorinchem  
www.bigmusiccruise.nl I info@bigmusiccruise.nl  


