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nr. 1176, week 43

Dagelijks behalve ‘s zondags
8.00-10.30 Herhaling 
De live uitzendingen van zondag- t/m vrijdagavond
(20.00-22.30 uur) worden voor u herhaald. 
Dit gebeurt volautomatisch, dus kunt u de studio in
de ochtend helaas niet bezoeken. Wel wensen wij u
(opnieuw) veel luisterplezier!

Maandag 19 oktober
8.00-10.30 In de herhaling
Het programma van gisteravond wordt voor u
herhaald.

20.00-21.00 Tracktocht
Een tocht langs muzikale pleisterplaatsen uit het
verleden. 
Samenstelling en presentatie: Ben Kamphuis 

21.00-22.30  Studio Sportief
Het wekelijkse sportprogramma van de Martini
Omroep sportredactie en technicus Warner van
Griethuijsen of Peter Keizer.

22.30-22.45  Zandman
Muziek en een paar gedachten voor het slapen gaan.

22.45-04.45  Maestoso
Muzikale schildering van natuurtaferelen; en:
Amadeus ... Mozart dus.

04.45-07.00  Morning music
Nonstop muziek tot de klok van 7 uur

Dinsdag 20 oktober 
8.00-10.30 In de herhaling
Het programma van gisteravond wordt voor u
herhaald.

20.00-22.30  Verzoekplaten 299
Een programma met verzoekplaten, nieuwe en heel
veel oude platen. In het tweede uur om 21.45 uur

een oude aflevering van 'Rond de Stamtoavel'. Een
programma van Hans Spijkerman en Sieds
Zwierstra.

22.30-22.45  Zandman
Muziek en een paar gedachten voor het slapen gaan.

22.45-04.45  Maestoso
Lichtvoetig de eeuwen door, een programma van
dansvormen in de klassieke muziek; en  Allerhande
van Händel.

04.45-07.00  Morning music
Nonstop muziek tot de klok van 7 uur

Woensdag 21 oktober 
8.00-10.30 In de herhaling
Het programma van gisteravond wordt voor u
herhaald.

14.30-16.30  Video regionaal
De medewerkers van de ziekenhuisomroepen
van het Martini Ziekenhuis, UMCG en ABCD-TV

trokken er weer voor u op uit, de provincie in, voor
een videoverslag. Wilt u weten wat we deze maand
uitzenden, kijk dan naar ons infokanaal op TV (kanaal
21).

20.00-22.30  Oor-Zaken
Woensdagavond-magazine met muziek en informatie
van heinde en ver.
Vaste onderdelen zijn o.a. de Regio-artiest, de Blues-
boy, Bejaard en bewaard en “Oud en grijs genoeg”,
antiek & curiosa uit de jaren 50 en 60.
Een programma van Dick Nienhuis en Richard
Koetze.

22.30-22.45  Zandman
Muziek en een paar gedachten voor het slapen gaan.

22.45-04.45  Maestoso
Wenen... zoals het was, werken, die in Wenen
gecomponeerd werden; en Geen concertzaal - toch
klassiek, klassieke werken op moderne leest
geschoeid.

04.45-07.00  Morning music
Nonstop muziek tot de klok van 7 uur
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Donderdag 22 oktober
8.00-10.30 In de herhaling
Het programma van gisteravond wordt voor u
herhaald.

20.00-22.30  2 programma-onderdelen. Eerst

Mengelatie, waarin we beginnen met uw verzoeken.
Daarna laten we u kennismaken met

Hans Feenstra. Misschien zegt de naam u niets,
maar hij is de voorzitter van de Raad van Bestuur
van ons ziekenhuis. Het wordt geen praatje over het
reilen en zeilen van het MZ, maar we willen graag
weten naar welke muziek hij het liefst luistert. Als zijn
smaak de uwe is, kunt u mee genieten. 
Na die tijd vervolgen we ons programma met

Muziekuur. Uw muzikale (licht)klassieke kuur is

vanavond gewijd aan zigeunermuziek. Daarbij kunt
u dan denken aan de Zigeunerweisen van Pablo de
Sarasate. de Hongaarse dansen van Franz Liszt en
Johannes Brahms, etc. 
Mengelatie en Muziekuur zijn programma's van
Truus van Dalen en Jan Schipper.

22.30-22.45  Zandman
Muziek en een paar gedachten voor het slapen gaan.

22.45-04.45  Maestoso
Het doek gaat op, klankjuwelen uit de opera; en
Klassiek ... muziek uit de 20e eeuw.

04.45-07.00  Morning music
Nonstop muziek tot de klok van 7 uur

Vrijdag 23 oktober 
8.00-10.30 In de herhaling
Het programma van gisteravond wordt voor u
herhaald.

14.30-16.30  Video regionaal
De medewerkers van de ziekenhuisomroepen
van het Martini Ziekenhuis, UMCG en ABCD-

TV trokken er weer voor u op uit, de provincie in,
voor een videoverslag. Wilt u weten wat we deze
maand uitzenden, kijk dan naar ons infokanaal op TV
(kanaal 21).

20.00-22.30 Van eigen bodem
Koor- en streekmuziek van eigen bodem.

Een programma van Henk Meijer en Jan van Dalen.

22.30-22.45  Zandman
Muziek en een paar gedachten voor het slapen gaan.

22.45-04.45  Maestoso
EROICA, met reuzenschreden door het reusachtige
oeuvre van Ludwig van Beethoven; en Oost-Europa
als bakermat, een programma met muziek van
Oosteuropese componisten.

04.45-07.00  Morning music
Nonstop muziek tot de klok van 7 uur

Zaterdag 24 oktober
8.00-10.30 In de herhaling
Het programma van gisteravond wordt voor u
herhaald.

20.00-22.30  Wie kent .... ze nog?

20.00-21.00 Uurtje Nederlands 
Oude hits van eigen bodem. 

21.00-21.30 Luister mee met José 
De keus van onze techneute. 

21.30-22.00 Martini top-3 en onze tips. 

22.00-22.30 Easy listening 
Rustige muziek terwijl u zich voorbereidt op de nacht. 
Een programma van José Hovius en Dori v.d. Kroft.

22.30-22.45  Zandman
Muziek en een paar gedachten voor het slapen gaan.

22.45-04.45  Maestoso
Kopje onder in de Bach-zee, een keus uit de zee van
muziek van Johann Sebastian Bach; en Viva Italia,
een programma met werken van Italiaanse
componisten.

04.45-07.00  Morning music
Nonstop muziek tot de klok van 7 uur

Zondag 25 oktober
10.00-11.00  Kerkdienst

De pastores van het ziekenhuis verzorgen een
oecumenische dienst, die te ontvangen is via

radio lijn 9 en via kanaal 21 van uw televisie-toestel.

20.00-21.30  De 4e zondag
Allereerst ruime aandacht voor uw verzoekplaten.
Daarna een gesprek met een gast en we horen zijn
muziekkeuze.

21.30-22.30  De koffer van Heero
Muziek om bij te relaxen.
Bovenstaande programma's worden gemaakt door
Harry Benjamin, Thalina Verbiest en Heero Vlietstra.

22.30-22.45  Zandman
Muziek en een paar gedachten voor het slapen gaan.

22.45-04.45  Maestoso
Componisten van A tot en met Z; en Revue
Romantique, deel 1, Brahms en Mendelssohn.

04.45-07.00  Morning music
Nonstop muziek tot de klok van 7 uur


