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Beste sambavrienden, 
 
[OPENING] 
Langs deze weg laten wij jullie de eerste versie van het programma doen toekomen van deze 4

e
 editie. Het festival staat 

gepland op zaterdag 1 juni 2019 in het centrum van Heerlen. Zoals het programma aangeeft, zal er om 16:00u een parade 
gelopen worden. Om 17:00 is er een grande finale waarbij alle bands gezamenlijk een nummer ten gehore zullen brengen 
onder leiding van Chris Quade Couto. Op de markt zijn er diverse foodtrucks met allerlei lekkere gerechten. Achter de kerk 
is een Ibiza-Markt waar je allerlei leuke spullen kunt kopen. 
 
[VERZAMELEN] 
Alle bands dienen om uiterlijk 11:00u aanwezig te zijn op het Pancratiusplein in Heerlen centrum. De contactpersoon van 
jouw band dient naar de infostand te komen om de groep aan te melden. Hier ontvangt diegene de polsbandjes die door de 
spelende leden gedragen dienen te worden gedurende de dag. Met deze bandjes heeft een spelend lid recht om toegang te 
krijgen tot de backstage ruimte. Hier stellen wij water ter beschikking voor jullie als bandleden. Tevens kun je hier ook je 
overbodige spullen kwijt. Waardevolle spullen dien je ten alle tijden bij je te houden. Medewerkers van het sambafestival 
zullen in deze ruimte verblijven om toezicht te houden. Echter is stichting Sambafestival Heerlen niet verantwoordelijk voor 

diefstal etc. Om 11:45u worden alle bands verwacht klaar te staan op het Pancratiusplein om de officiële 
opening bij te wonen. Deze wordt door de wethouder verzorgd. 
 
[POLSBANDJES] 
Zoals reeds hierboven vermeld krijgen jullie een polsbandje. Met dit polsbandje kun je bij verschillende eetgelegenheden 
terecht waar je, op vertoon van het bandje, korting krijgt. Let op! Deze korting is alleen geldig op 1 juni 2019, niet op 
andere dagen.  

 
Grieks restaurant El Greco | Pancratiusplein 39 Heerlen 
Souflaki schotel €10,- 
Ios schotel €10,- 
Kos schotel €10,- 
Alle gerechten worden geserveerd met Griekse pasta, frieten en salade 
 

Fresco Pasta Bar | Pancratiusstraat 6 Heerlen 
Spaghetti bolognese ‘’to go’’ €10,- 
Let op! Hier is het niet mogelijk om je spaghetti to go te nuttigen op het terras. We krijgen de spaghetti to go voor een speciale prijs op 
basis van ‘’afhalen’’. In het centrum zijn genoeg plaatsen waar je lekker kunt zitten om het op te eten. 
 

Griekse tapas Taverna Platia |  Pancratiusplein 39 Heerlen 
Tapas schotel: 6 gerechten (naar keuze) €10,- 
 
Smulbar | Markt plein t/o Van Haren 
10% korting op een broodje en blikje naar keuze. 
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[SPEELLOCATIES] 
Er zijn dit jaar 8 speellocaties. Deze speellocaties worden aangeduid middels een beachflag. Het is de bedoeling dat er niet 
van de gemarkeerde plaatsen afgeweken wordt. Deze plaatsen zijn uiteraard door de gemeente goedgekeurd en bezorgen 
de minste overlast. De sessies mogen maximaal 20 minuten duren. Denk dus ook aan de andere groepen die graag willen 
spelen. Er wordt van jullie verwacht tijdig op de ingeplande locatie aanwezig te zijn. Bij vragen kun je altijd één van de 
vrijwilligers aanspreken van het festival. Zij zijn te herkennen aan de Sambafestival T-shirts. Het speelschema staat in het 
programmaboekje én op de facebookpagina van het sambafestival! 

 
[PARADE] 
De parade start om 16:00 uur vanaf de Dautzenbergstraat t.h.v. de Feestwinkel. Zorg dat je als groep op tijd aanwezig bent 
bij het startpunt van de parade. Verderop in deze infobrief kun je de route vinden. De parade eindigt op het 
Pancratiusplein. Hier staat een finishboog. Tot aan deze boog mag iedere groep haar repertoire spelen. Na het passeren van 
de finishboog dien je als groep te stoppen met musiceren en wordt je verder begeleidt het Pancratiusplein op. De parade 
dient in voorwaartse beweging gelopen te worden. Het creëren van ‘’gaten’’ is niet toegestaan. De volgorde van de parade 
staat in het programmaboekje én op de facebookpagina van het sambafestival! 

 
[FINALE] 
Chris Quade Couto | Muzikant, Muziekleraar, Producer 
 
Hij begon op 15 jaar zijn carrière als muzikant, gespecialiseerd in Braziliaanse percussie. Hij speelde met beroemde 
artiesten als Dudu Nobre en Joyce Cândido, en nam deel aan intensieve workshops in Braziliaanse en Cubaanse percussie 
met docenten zoals Dudu Tucci en Ravin Jayasuriya, speelde in groepen zoals Pimenta Malagueta, Tim Sein Lada & Cologne 
Street Beat en richtte ook nog zijn eigen sambaschool Unidos de Colônia op. Tegenwoordig is hij de dirigent van Bloco X. 
Deze editie kijken wij erg uit naar Chris. Hij verheugt zich ook om in Heerlen het feestje mee te maken, en de finale te 
leiden met alle deelnemers van het festival. 
 
Cesar Zuiderwijk | Drummer Golden Earring 
 
Cesar zal editie 4 van Samba Festival Heerlen afsluiten met een spectaculaire drumsolo midden op het Pancratiusplein. 
Cesar Zuiderwijk is de drummer van de Haagse rockband Golden Earring sinds 1970. Naast zijn Earring is Cesar ook creatief 
in het theater met zijn exotische en humoristische shows “Trommelfruit” en “Slagdroom”’, en de spectaculaire 
openluchtshows met Percossa en DrumDemons. Het theaterprogramma "Alle gekheid met een stokje" dat bestaat uit 
sketches, drumescapades en anekdotes, is een onverwacht succes. In 2007 ontving de drummer de Cultuurprijs van de Stad 
Den Haag. Als slagwerk docent begeleidt hij vele nieuwe talenten onder meer aan Music Station Rotterdam. Zijn droom uit 
1992, duizend drummers op de Maas heeft hij in 2018 nog eens herbeleefd met het spectaculaire 2000 drummers aan zee, 
waarvoor hij vorig jaar alle sambista’s tijdens #SFH18 uitnodigde. 
 
 

[WHAT THE TRUCK?!] 
In het weekend van 31 mei en 1 & 2 juni vindt de tweede editie van 'What The Truck?!' plaats. De Bongerd in Heerlen 
centrum wordt helemaal omgetoverd in voorjaarse sferen! Met een breed aanbod in Food & Drinks wordt er ingespeeld op 
ieders wens! Let op! hier kan niet contant betaald worden. Je kunt de consumptie penningen kopen aan de verschillende 
kassa’s die je op het Pancratiusplein en op de markt vindt. Hier geldt de korting met het polsbandje overigens niet! 

 
 
[IBIZAMARKT] 
Tijdens ons Sambafestival op 1 juni a.s. organiseren wij wederom een Ibizamarkt achter het Pancratiusplein in Heerlen van 
12.00-18.00! Hier kun je allerlei leuke spullen kopen.  

 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/chris.quade.couto/?__tn__=K-R&eid=ARC1LrmwB_W2K0mfknnNQuqFwouYoPvHMEnrpb4uEghVzWmqK9-XAGJVDVaXmxYJn-dfsdyVvVtgfdSV&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCV4bF2vT_fZOl8lScTN-49amb8V1sgNahD9k82Mo7Z5KPQmxutYYaDjs9gn0xPJWTe-fcLyijfqd-Kvaj6lIcub_hMFAEgK5nNwg3l0wbTyrxSjd7_5x9eJwy1xxje4UB-Ibd2ySSWc5r5Cg6dnvbgtReLcl_FNfU7yiKR0eXVlaxqDpx1IbOQWcA5W2T8fWCJmQPuLel3ExgqcBpsnJsuu1Cl-dj9XLhGv2h2qWsaTJrzF31ZWhglyjvH61hyTo9VtadZ6QM3jbl9wisb6t6gd6lz-2_Oh0LqNn7EO0aVhZDWyHHmuliaV5C-Ip7UMNIMpYMMcWA5ogsNxVaTqrZeEQ
https://www.facebook.com/dudu.nobre?__tn__=K-R&eid=ARCHB_7EryiG727olP0zGMFzlpvsmj4nBVd_taF4eFRUpwHYQwisf3-XfwHXsgULEiSDrPQyu4cRKtkC&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCV4bF2vT_fZOl8lScTN-49amb8V1sgNahD9k82Mo7Z5KPQmxutYYaDjs9gn0xPJWTe-fcLyijfqd-Kvaj6lIcub_hMFAEgK5nNwg3l0wbTyrxSjd7_5x9eJwy1xxje4UB-Ibd2ySSWc5r5Cg6dnvbgtReLcl_FNfU7yiKR0eXVlaxqDpx1IbOQWcA5W2T8fWCJmQPuLel3ExgqcBpsnJsuu1Cl-dj9XLhGv2h2qWsaTJrzF31ZWhglyjvH61hyTo9VtadZ6QM3jbl9wisb6t6gd6lz-2_Oh0LqNn7EO0aVhZDWyHHmuliaV5C-Ip7UMNIMpYMMcWA5ogsNxVaTqrZeEQ
https://www.facebook.com/JoyceCandidoOficial/?__tn__=K-R&eid=ARAQxpQsNLJ-6rv95oU6GRKamgaubdjT38UdjkONJ6PTc8d-QrOmqYV_n7ML9lp1wceq0RW3J0uXyQ_o&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCV4bF2vT_fZOl8lScTN-49amb8V1sgNahD9k82Mo7Z5KPQmxutYYaDjs9gn0xPJWTe-fcLyijfqd-Kvaj6lIcub_hMFAEgK5nNwg3l0wbTyrxSjd7_5x9eJwy1xxje4UB-Ibd2ySSWc5r5Cg6dnvbgtReLcl_FNfU7yiKR0eXVlaxqDpx1IbOQWcA5W2T8fWCJmQPuLel3ExgqcBpsnJsuu1Cl-dj9XLhGv2h2qWsaTJrzF31ZWhglyjvH61hyTo9VtadZ6QM3jbl9wisb6t6gd6lz-2_Oh0LqNn7EO0aVhZDWyHHmuliaV5C-Ip7UMNIMpYMMcWA5ogsNxVaTqrZeEQ
https://www.facebook.com/dudu.tucci?__tn__=K-R&eid=ARDj93ss7qKO2EOa3NLFNtKoAbXubWBkQdOMuvPeTLaVuCwSuJNI2JxCANMTTNIOy4KROr_KCfUgfEWn&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCV4bF2vT_fZOl8lScTN-49amb8V1sgNahD9k82Mo7Z5KPQmxutYYaDjs9gn0xPJWTe-fcLyijfqd-Kvaj6lIcub_hMFAEgK5nNwg3l0wbTyrxSjd7_5x9eJwy1xxje4UB-Ibd2ySSWc5r5Cg6dnvbgtReLcl_FNfU7yiKR0eXVlaxqDpx1IbOQWcA5W2T8fWCJmQPuLel3ExgqcBpsnJsuu1Cl-dj9XLhGv2h2qWsaTJrzF31ZWhglyjvH61hyTo9VtadZ6QM3jbl9wisb6t6gd6lz-2_Oh0LqNn7EO0aVhZDWyHHmuliaV5C-Ip7UMNIMpYMMcWA5ogsNxVaTqrZeEQ
https://www.facebook.com/ravin.jayasuriya.7?__tn__=K-R&eid=ARCxToluSgUKS57pAqgmGVJml8j_yJdf-85Ku3JdkRkkNc0frSgB_Yg1VuUmkSW7GiL869YuynmDkWNL&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCV4bF2vT_fZOl8lScTN-49amb8V1sgNahD9k82Mo7Z5KPQmxutYYaDjs9gn0xPJWTe-fcLyijfqd-Kvaj6lIcub_hMFAEgK5nNwg3l0wbTyrxSjd7_5x9eJwy1xxje4UB-Ibd2ySSWc5r5Cg6dnvbgtReLcl_FNfU7yiKR0eXVlaxqDpx1IbOQWcA5W2T8fWCJmQPuLel3ExgqcBpsnJsuu1Cl-dj9XLhGv2h2qWsaTJrzF31ZWhglyjvH61hyTo9VtadZ6QM3jbl9wisb6t6gd6lz-2_Oh0LqNn7EO0aVhZDWyHHmuliaV5C-Ip7UMNIMpYMMcWA5ogsNxVaTqrZeEQ
https://www.facebook.com/BlocoX/?__tn__=K-R&eid=ARB6iZqC0Vn2EEdgpbr832AwP2Jd3pQvRqhQPXw4Rpd-SGqfgqHLLwNAX4D4nr_ip7BU9yVyCEIMfigb&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCV4bF2vT_fZOl8lScTN-49amb8V1sgNahD9k82Mo7Z5KPQmxutYYaDjs9gn0xPJWTe-fcLyijfqd-Kvaj6lIcub_hMFAEgK5nNwg3l0wbTyrxSjd7_5x9eJwy1xxje4UB-Ibd2ySSWc5r5Cg6dnvbgtReLcl_FNfU7yiKR0eXVlaxqDpx1IbOQWcA5W2T8fWCJmQPuLel3ExgqcBpsnJsuu1Cl-dj9XLhGv2h2qWsaTJrzF31ZWhglyjvH61hyTo9VtadZ6QM3jbl9wisb6t6gd6lz-2_Oh0LqNn7EO0aVhZDWyHHmuliaV5C-Ip7UMNIMpYMMcWA5ogsNxVaTqrZeEQ
https://www.facebook.com/cesarzuiderwijk/?__tn__=K-R&eid=ARCVy6aPaPQFsB7SxEMCZgdAX3rZrFivMHIlFgAU554uSCTClOCJauhc5aRxd7xMGEqkBNYvo3H5yrbr&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA_Ir8KjFOVfsnrwZYRk9j4XnKBf2fxBZzlhmEEIDljjd7UXHQpziT3ztS6ildDjTuNgd70tCBmfAu5pmeMKXpzlbFF-O-YewU-l5mDcCrDL1yXPZQ_Qz533v0ytycb1ZRgmp8NvhFruPE_6KkgMpnc_1jcznJzxN9h54YsbKwB9YoZxU9PuSfODOrbsKJQa_VXUWl52MicKLBV3TxZV-0RkP6vA7EH2OhJuKkBXtOWfRQj9ural9h6-fRBDXE6qKBp8mg4w_0gf0DAQvljTiX8zZ-TONvUo9E_KZ4QdzwE5bYst1LbGKlSL0wPNr9PIpF7yBFwYt6zXnQojWAjROKECQ
https://www.facebook.com/Pancratiusplein/?__tn__=K-R&eid=ARBy5kOUx4z861b-WhdKjq5s6N0zjdN2Ht7KYxsk7z_9NZmGIOyHywkIvL4QB618BPMfmpycEYp8y4_K&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA_Ir8KjFOVfsnrwZYRk9j4XnKBf2fxBZzlhmEEIDljjd7UXHQpziT3ztS6ildDjTuNgd70tCBmfAu5pmeMKXpzlbFF-O-YewU-l5mDcCrDL1yXPZQ_Qz533v0ytycb1ZRgmp8NvhFruPE_6KkgMpnc_1jcznJzxN9h54YsbKwB9YoZxU9PuSfODOrbsKJQa_VXUWl52MicKLBV3TxZV-0RkP6vA7EH2OhJuKkBXtOWfRQj9ural9h6-fRBDXE6qKBp8mg4w_0gf0DAQvljTiX8zZ-TONvUo9E_KZ4QdzwE5bYst1LbGKlSL0wPNr9PIpF7yBFwYt6zXnQojWAjROKECQ
https://www.facebook.com/goldenearring/?__tn__=K-R&eid=ARASFcncwc0KzJBl0qRoV-2jMfPdrDo0kPyqLsYpqBdEmlWosk1YG-IqVsgltt-KNgFCPGX5E6Y_hQL0&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA_Ir8KjFOVfsnrwZYRk9j4XnKBf2fxBZzlhmEEIDljjd7UXHQpziT3ztS6ildDjTuNgd70tCBmfAu5pmeMKXpzlbFF-O-YewU-l5mDcCrDL1yXPZQ_Qz533v0ytycb1ZRgmp8NvhFruPE_6KkgMpnc_1jcznJzxN9h54YsbKwB9YoZxU9PuSfODOrbsKJQa_VXUWl52MicKLBV3TxZV-0RkP6vA7EH2OhJuKkBXtOWfRQj9ural9h6-fRBDXE6qKBp8mg4w_0gf0DAQvljTiX8zZ-TONvUo9E_KZ4QdzwE5bYst1LbGKlSL0wPNr9PIpF7yBFwYt6zXnQojWAjROKECQ
https://www.facebook.com/percossa/?__tn__=K-R&eid=ARCFYuFsNKIeMusSktvwwIGrcyed6VFnIH6MGx5rnS5qRtJbOnfkEKBI-PzBT0dBI86HwUoepZ-tivTQ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA_Ir8KjFOVfsnrwZYRk9j4XnKBf2fxBZzlhmEEIDljjd7UXHQpziT3ztS6ildDjTuNgd70tCBmfAu5pmeMKXpzlbFF-O-YewU-l5mDcCrDL1yXPZQ_Qz533v0ytycb1ZRgmp8NvhFruPE_6KkgMpnc_1jcznJzxN9h54YsbKwB9YoZxU9PuSfODOrbsKJQa_VXUWl52MicKLBV3TxZV-0RkP6vA7EH2OhJuKkBXtOWfRQj9ural9h6-fRBDXE6qKBp8mg4w_0gf0DAQvljTiX8zZ-TONvUo9E_KZ4QdzwE5bYst1LbGKlSL0wPNr9PIpF7yBFwYt6zXnQojWAjROKECQ
https://www.facebook.com/drumdemons/?__tn__=K-R&eid=ARDBMvA6nFor2gueIWu4u4hqwRBlluAb6NFoK0eH4431xKrDb-WpKi5rg0wokAnmajzNOWjWiT2OlGLC&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA_Ir8KjFOVfsnrwZYRk9j4XnKBf2fxBZzlhmEEIDljjd7UXHQpziT3ztS6ildDjTuNgd70tCBmfAu5pmeMKXpzlbFF-O-YewU-l5mDcCrDL1yXPZQ_Qz533v0ytycb1ZRgmp8NvhFruPE_6KkgMpnc_1jcznJzxN9h54YsbKwB9YoZxU9PuSfODOrbsKJQa_VXUWl52MicKLBV3TxZV-0RkP6vA7EH2OhJuKkBXtOWfRQj9ural9h6-fRBDXE6qKBp8mg4w_0gf0DAQvljTiX8zZ-TONvUo9E_KZ4QdzwE5bYst1LbGKlSL0wPNr9PIpF7yBFwYt6zXnQojWAjROKECQ
https://www.facebook.com/hashtag/sfh18?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA_Ir8KjFOVfsnrwZYRk9j4XnKBf2fxBZzlhmEEIDljjd7UXHQpziT3ztS6ildDjTuNgd70tCBmfAu5pmeMKXpzlbFF-O-YewU-l5mDcCrDL1yXPZQ_Qz533v0ytycb1ZRgmp8NvhFruPE_6KkgMpnc_1jcznJzxN9h54YsbKwB9YoZxU9PuSfODOrbsKJQa_VXUWl52MicKLBV3TxZV-0RkP6vA7EH2OhJuKkBXtOWfRQj9ural9h6-fRBDXE6qKBp8mg4w_0gf0DAQvljTiX8zZ-TONvUo9E_KZ4QdzwE5bYst1LbGKlSL0wPNr9PIpF7yBFwYt6zXnQojWAjROKECQ&__tn__=%2ANK-R
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[PARKEREN] 
Parkeren in Heerlen centrum kan op heel veel plaatsen. We hebben een handig overzicht gemaakt waar jullie kunnen 
parkeren. Komen jullie met een bus? Dan adviseren wij om uit te stappen bij het Thermenmuseum (Coriovallumstraat 9, 
6411 CA Heerlen) en dan een stukje door te lopen richting Pancratiusplein. De bus kan geparkeerd worden op de 
parkeerplaats bij Winkelcentrum het Loon (achterkant C&A). De meeste zullen gebruik maken van de parkeerplaats P+R 
Nieuw Eyckholt. Hier kun je voor €1,- de hele dag parkeren. Het is echter wel 1,3km lopen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[TOT SLOT] 
Stichting sambafestival Heerlen wenst jullie alvast heel veel plezier. Uiteraard gaan we er samen een gezellige dag van 
maken. Wij hopen dat eenieder een te gekke dag zal hebben en dat we volgend jaar weer van jullie samba klanken mogen 
genieten in ons mooie Heerlen. 


