De Muzieksafari een programma van Ger Poppelier

Het programma van Ger heeft als naam: "De Muzieksafari". Een programma met zeer diverse
muziek uit de periode 1970 - 2021. Hij heeft een zeer brede voorkeur voor allerlei soorten
muziek. Van klassiek, via pop en Nederlandstalig tot Nightwish, de band van die Nederlandse
zangeres Floor Jansen. Dus van heel rustig tot heel veel herrie en alles wat er tussenin ligt.
Maar wees gerust........De Muzieksafari zal de echte herrie niet laten horen.
Het programma bevat per week 2 bij elkaar horende uren.
Het programma wordt aangeboden in 2 delen per uur (a deel en b deel) waarbij het eerste deel
28 minuten duurt en het 2e deel 30 minuten.
Het programma is tijdloos en bevat geen station vermeldingen, de gebuikte jingels zijn van
algemene aard.
Intresse voor het programma op uw station, mail met: info.mga.fm@gmail.com
Over Ger Poppelier:
Ger is zo'n jaartje of 35 geleden begonnen met radio bij een omroep die louter programma's
maakte voor bejaardenhuizen in Enkhuizen en omgeving
Na een aantal jaar werd hij medewerker van Horizon Radio. Een station uit die goeie ouwe
piratenperiode. Een heerlijke periode trouwens.
Weer een aantal jaar later stopte Horizon en stapte hij over naar Radio Enkhuizen. Hij heeft
daar jarenlang allerlei programma's gemaakt: muziek, maar ook informatieve programma's en
actualiteiten.
Drie jaar geleden ging Radio Enkhuizen over in Weeff, een lokale omroep voor 7 Westfriese
gemeentes. Hij voelde zich daar niet meer thuis en is toen een programma gaan maken voor
HoornRadio, een internet station en ook te beluisteren via Dab+.
Sinds juli 2021 is hij het programma de Muzieksafari gaan maken welke via MGAfm.nl gratis
ter beschikking wordt gesteld.
Ger is inmiddels met pensioen en geniet van alle vrijheid en komt zeer vaak tijd tekort door al
die bezigheden die hij heeft. Bestuurswerk bij o.a. twee onderwijsstichtingen en natuurlijk
Radio.

Gebruiksvoorwaarden:
Het programma wordt gratis ter beschikking.
De programma dient geen enkel commercieel belang en bevat ook geen reclame uitingen.
Aan het gebruik maken van de programma hangen niet zo veel voorwaarden toch zijn er een
paar die we hier even duidelijk willen verwoorden:
1. Het is niet toegestaan om dit radioprogramma uit te zenden zonder dat het betreffende
station een overeenkomst met Buma/Stemra en Sena,of indien de uitzending in een
ander land dan Nederland plaats vind de vergelijkbare instantie(s) die voor dat land
gelden.
2. Indien gebruik wordt gemaakt van deze gratis service is de uitzender dus volledig
verantwoordelijk voor de afdracht van alle rechten die samenhangen met het ten
gehore brengen van de programma’s.
3. De programma’s worden ‘as is’ geleverd. Uitzender kan geen enkel recht ontleden aan
de programma’s dan wel eisen stellen aan de inhoud.
4. Bij gebruik van de programma’s gaat de uitzender akkoord met alle voorwaarden.
Producent van de radioprogramma’s is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen
voor de inhoud.
5. Het is niet toegestaan om de programma’s ook nog eens aan derden door te sturen.
6. Gebruikers dienen MGAfm.nl op de hoogte houden van het waar en wanneer
uitzenden van de specifieke programma’s, dit kan via info.mga.fm@gmail.com, dus
ook wijzigingen van uitzendtijden of stoppen met programma’s dienen te worden
doorgegeven.

