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Vanaf 23 september trekken zo’n 1.000 amateurmuzikanten door het Brabant-

se land in Haaren, Sint-Michielsgestel, Heusden en Vught met de voorstelling 

Fanfari Bombari. Samen met Gerard van Maasakkers en vier professionele 

acteurs brengen zij in een spetterende muziektheatervoorstelling het verhaal 

van twee rivaliserende fanfares die strijden om de beste Jeroen Bosch- 

voorstelling. En een verboden liefde kan daarin natuurlijk niet ontbreken!  

Gerard van Maasakkers schikt alles in der minne en de voorstelling eindigt 

dan ook in een groot muziekfeest voor de hele familie. 

Biezenmortel
GEMEENTE HAAREN, LANDPARK ASSISIË

DEELNEMENDE MUZIKANTEN Harmonie Kunst Adelt | 

Muziekvereniging Sint Gregorius | Muziekvereniging 

Sint Willibrordus | Zang-en gitaarvereniging Da Capo |  

Projectkoor

De locatie van de voorstelling, Landpark Assisië, 

was het eerste katholieke instituut dat zich richtte 

op de opvang van verstandelijk gehandicapten. 

Vandaag de dag wordt het landpark beheerd door 

Prisma. Al 110 jaar wordt op dit prachtig terrein 

met een rijke geschiedenis voor en met mensen 

met een verstandelijke beperking gezorgd. 

Dit culturele erfgoed biedt echter ook volop ruimte 

om nieuwe, bijzondere en duurzame initiatieven te 

ontwikkelen. Ook door de locatie gastvrij open te 

stellen voor Fanfari Bombari. 

Sint Michielsgestel
DE RUWENBERG

 

DEELNEMENDE MUZIKANTEN Harmonie Sint-Michael |  
Gestels Gemengd koor | Hoge noot | Brabants Straatorkest 
De Pannelappen | Basic Light 
Ook in Sint-Michielsgestel is Fanfari Bombari te gast op 
een prachtige locatie. Het kasteel De Ruwenberg, te-
genwoordig een conferentieoord, was ooit een adellijke 
behuizing en daarna een door fraters geleid internaat. 
De Ruwenberg, dateert uit de 14e eeuw en biedt al vele 
eeuwen een rustgevend onderkomen aan kenniszoekers.
Tot twee maal toe is de Ruwenberg aan een ramp ont-
komen. De brand in 1866 op de zolder die gelukkig op 
tijd kon worden geblust. In 1911 bestonden er plannen 
om het instituut sterk uitbreiden en alle resten van het 
kasteel slopen. Echter na de oorlog bleken die plannen 
behoorlijk verouderd te zijn. Het nog bestaande deel van 
het kasteel werd gerestaureerd en behouden als rijks-
monument. 

De Ruwenberg met uitzicht op De Dommel biedt Fanfari 
Bombari een spannende mis-en-scene. 

Vught
FORT ISABELLA

DEELNEMENDE MUZIKANTEN Sambaband Batedeira |  Cromvoirtse Fanfare | Zanggroep Evergreen | Gemengd koor Vught Vocaal | Smartlappenkoor Onbekrommert |  Harmonie Oude Post
De Isabellakazerne is een voormalige kazerne,  gelegen op het terrein waar van oudsher het Fort Isabella gevestigd was. De waterwerken en het we-genpatroon herinneren nog aan het oorspronkelijk stervormige patroon van dit fort.Het fort werd ten tijde van het Twaalfjarig Bestand gebouwd (1617) op de plaats van de vroegere buurt-schap De Reut. Doel, de stad ‘s-Hertogenbosch aan de zuidzijde te beschermen.

Fort Isabella biedt op dit moment onderdak aan een diversiteit van instellingen en organisaties. De toe-komst van Fort Isabella is glorievol, met een innova-tief zorgconcept: een plek waar zorg, wonen, werken en recreëren samenkomen. 

In 2016 wordt het BoschBeest gesmeed; hét kunstwerk dat door de inwoners van ’s-Hertogenbosch wordt gemaakt. Samen met 

de Bossche bevolking creëren Stadssmederij Opis en kunstenares Marianne van Heeswijk een indrukwekkend stalen kunstwerk, 

geïnspireerd op het werk van Jheronimus Bosch. Het BoschBeest wordt op 11 december tijdens de grande finale van het Jheronimus 

Bosch-jaar op spectaculaire wijze ontstoken. Dit vreugdevuur wordt live begeleid door een stoet van ruim duizend Fanfari Bombari-

muzikanten die vanuit de ommelanden naar het Wilhelminaplein trekken. Exact programma slotmanifestatie: www.bosch500.nl

’s-Hertogenbosch
WILHELMINAPLEIN

Fanfari Bombari is onderdeel van de manifestatie Jheronimus Bosch 500 en wordt mogelijk gemaakt door stichting 

Jheronimus Bosch 500, Provincie Noord-Brabant, Gemeente Haaren, Gemeente Heusden, Gemeente Vught, Gemeen-

te Sint-Michielsgestel, VSB Fonds, Fonds voor Cultuurparticipatie, Prins Bernhard Cultuurfonds, BNG Cultuurfonds,  

Leye Fonds, bkkc.

Agenda
De voorstellingen op vrijdag en zaterdag starten om 20.30 uur. De zondagvoorstelling start om 15.00 uur.

vrijdag 23, zaterdag 24, zondag 25 september Landpark Assisië in Biezenmortel, gemeente Haaren

vrijdag 7, zaterdag 8, zondag 9 oktober De Ruwenberg in Sint-Michielsgestel

vrijdag 21, zaterdag 22, zondag 23 okober Kasteeltuin, De Burcht in Heusden

vrijdag 4, zaterdag 5, zondag 6 nov Fort Isabella in Vught

zondag 11 december 16.00 uur  Slotmanifestatie Bosch-jaar met onthulling BoschBeest en 

 Fanfari Bombari, Wilheminaplein ’s-Hertogenbosch. 

 Entree gratis

Fanfari Bombari speelt in openlucht. Vanaf de overdekte (kuipjes) tribune kijk je naar het spektakel.  

Deze familievoorstelling is voor iedereen vanaf 8 jaar. 

Voor adresgegevens en parkeerinformatie zie: www.fanfaribombari.nl.

Kaartverkoop
Kom kijken hoe jouw buurman, collega, vriendin schittert in deze professionele voorstelling. Een uur lang 

genieten van de nummers van Gerard van Maasakkers en een meeslepend verhaal. Voor iedereen van  

8 tot 88 jaar. Tickets á € 7,50 zijn online te koop via www.fanfaribombari.nl.

COMPOSITIE Bart van Dongen

TEKST Wiske Sterringa

REGIE Tet van der Donk

VORMGEVING Simon Haen

PRODUCTIE  Roel Rutten

SPEL  Gerard van Maasakkers, Nick van Kuipers, Dian Krijnen, 

 Mattanja Lennings, Natasja  van Tilburg

MUZIEK   28 lokale muziekverenigingen, Gerard van Maasakkers en gitarist 

Stephan Jankowski

FOTOGRAFIE Ad van Kessel

GRAFISCHE VORMGEVING Patrick Lijdsman

COMMUNICATIE  Lies Frankhuyzen

PROJECTLEIDING VANUIT STG. JHERONIMUS BOSCH 500
 Paulien Mandos en Marc Eysink Smeets

 WWW.FANFARIBOMBARI.NL

Heusden
KASTEELTUIN DE BURCHT

DEELNEMENDE MUZIKANTEN Gemengd koor Albateso | 

Vriendenkoor Met een Lach en een Traan | Zanggroep 

Tres Jolie | Harmonie Sint Cecilia | Het Groot Dwergo-

nisch Mannenkoor | Accorda | Koor Amazing 

De Vestingstad Heusden is ontstaan rondom één 

van de oudste waterburchten van Noordwest-Euro-

pa. Van de eens zo machtige burcht van de heer van 

Heusden resteert nu nog het kasteelterrein met de 

gracht en fundamenten, met daarop een moderne, 

gedeeltelijke reconstructie. Rond 1200 verplaatste 

de heer van Heusden zijn kasteel vanuit het hui-

dige Oudheusden naar deze locatie. In de tijd van 

Jeroen Bosch lag het kasteel buiten de Heusdense 

stadsmuur. De Burght biedt een prachtig decor voor 

Fanfari Bombari. 
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