
Op verzeuk… 
Het concept van “Op verzeuk op bezeuk” van pianist 
en presentator Rob Mennen, in de concertzaal van uw 
harmonie of fanfare. Dát is het uitgangspunt bij dit 
unieke project. Simpel te organiseren, muziek en 
presentatie vanuit de puurste vorm! En uw vereniging 
staat centraal!  

Rob is een veelgevraagd pianist en werkt oa samen 
met Suzan Seegers, Brigitte Heitzer, Ernst Daniel 
Smid. Hij is vaste begeleider van oa Jack Vinders en 
Mirusia (Australische sopraan bij Rieu). 

…op bezeuk 
Op verzoek komt Rob een avond op bezoek. 

Muziek als belangrijkste ingrediënt , maar daarnaast 
ook ruimte voor ludieke activiteiten, interactie met 
orkest en publiek. 

Aan de hand van spellen worden gesprekjes of 
aankondigingen gedaan waarbij humor en pittigheid 
elkaar afwisselen. 

Rob speelt, presenteert, zingt, interviewt, animeert, 
prikkelt en zorgt er samen met uw vereniging voor 
dat zowel de leden van het orkest als de 
toeschouwers een onvergetelijke en unieke avond 
beleven. Muziek en plezier als verbindende factoren. 

En de kosten? Die vallen reuze mee!  

 

 

Flexibiliteit en humor gaan hand in hand.. 

 

Ook solo-werken zijn mogelijk. 
 

  

 
 

MET fanfare- of harmonieorkest  



 

 

Arrangementen 
Rob biedt u goed klinkende en boeiende 
arrangementen kant en klaar aan, dus het orkest en 
dirigent kunnen zo aan de slag. In no-time kan er 
een programma worden samengesteld in overleg. 

Programma 
Een afwisseling van solo-werken voor 
piano/synthesizer/EWI en orkest, zang/piano en 
orkest en solo-werken voor piano kunnen worden 
ingezet. Uiteraard is er ook ruimte voor eigen 
werken van de vereniging. Alles is mogelijk, in goed 
overleg, door een flexibele voorbereiding. 
 

 

 

 

 

Presentatie 
De presentatie is in handen van Rob zelf.  

Hij zal naar wens aankondigingen afwisselen met 
anekdotes, vragen stellen aan leden en/of 
toeschouwers, dit alles in de bekende spelvorm 
zoals in zijn tv-programma: inspelend op het 
moment, puur en ad rem.  

Door zijn zeer ruime muzikale ervaring, ook in de 
HAFA-wereld ,is Rob bekend met dit soort avonden 
waardoor hij gemakkelijk de juiste sfeer kan 
neerzetten.  
 

Spelletjes 
Dirigent/voorzitter/markant lid en/of  

willekeurige toeschouwer wordt aan de tand 
gevoeld tijdens een te spelen spel. Van 

pittig tot ontroerend, van humor tot tranen. 
Wat er gebeurt, gebeurt er! Geen regie, 
geen voorgesprekken. Spontaniteit telt! 

 

 

 

  



 

Arrangementen (voor zowel Harmonie als Fanfare beschikbaar) 
 

Op aanvraag 

 

 

Kosten (inclusief voorbereiding) 
 

Op aanvraag 

 

VOOR MEER INFO:      06- 43830073 


