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Federatie Festival Heerenveen en Concours Drachten  
Eind oktober hebben we ons jaarlijks Federatie Festival in de Rinkelbom gehad. Hier hebben 

we een van de verplichte werken, Cambrigdeshire Impressions van Rieks van der Velde,  voor 

het concours op 19 november in Drachten gespeeld. We zijn ons optreden begonnen met 

Abendlied, een werk van Joseph Rheinberger, oorspronkelijk gecomponeerd voor koor, maar 

door onze dirigent Chris te Hennepe gearrangeerd voor brassband. Tot slot hebben we Rhythm 

Forever van Andreas Ludwig Schulte gespeeld. Dit is een verrassend werk waarin de compo-

nist voor een heerlijke swing heeft gezorgd. Vooral ritmisch is er volop actie voor alle secties 

van de band. Iedere muzikant komt in dit werk aan bod, maar de hoofdrol is voor het slag-

werk. Omdat we als laatste korps mochten optreden, mochten we een toegift geven.  

 

Jurylid Marjan van der Zwaag schreef over ons optreden: “Mooie lange lijnen gespeeld in het 

prachtige arrangement Abendlied. Cambrigdeshire Impressions mooi dynamisch opgebouwd, 

maar wel aandacht houden voor ritmiek. Mooie vertolking en een spectaculair slot!” We zijn 

blij met deze mooie beoordeling en nemen de verbeterpunten mee voor het concours. 

 

19 november staat het Concours in Drachten voor de deur. Na een aantal jaren niet te hebben 

deelgenomen hopen we nu met de werken Cambrigdeshire Impressions, dat we uitgeprobeerd 

hebben op het Federatie Festival, en Prima Luce van Jan van der Roost een mooi optreden 

neer te zetten. In de volgende editie van de nieuwsbrief komen we hier op terug.  

Agenda 2016 - 2017 

Vrijdag 9 december : Kerstmarkt Oudeschoot  

Zondag 11 december: Adventsconcert Katlijk  

Zondag 18 december : Adventsconcert Oudeschoot 

Zondag 25 december: Kerstdienst Sionskerk Oudeschoot 

Zaterdag 8 april 2017: Voorjaarsconcert  

Voor meer data en actuele aanvangstijden, zie onze website: 

www.brassbandadvendo.nl 

Vrienden van Advendo:   

Tenge Hoveniersbedrijf 

Lugtmeier’s Assurantiekantoor.  

Sponsors: 

Adventsconcerten 
 

11 december 2016 

Aanvang : 16.00 uur  

Locatie : Thomastsjerke Katlijk  

 

18 december 2016 

Aanvang : 16.00 uur  

Locatie : Skoattertsjerke Oudeschoot  

Beide concerten gratis entree 

Wist u dat... 
 We dit jaar twee jubilarissen in ons midden hebben;  

 We weer deelnemen aan het Concours in Drachten;  

 We erg blij zijn met onze hulpen voor het Federatie Festi-

val en Concours op slagwerk en in de bassectie; 

 We een nieuw lid binnen de club hebben, namelijk Albert 

Boonstra op euphonium. Albert, welkom en een fijne tijd 

bij onze club gewenst; 

 We als club een nieuw logo hebben; 

 We een aantal leden hebben die andere korpsen hebben 

geholpen tijdens het NBK in Utrecht; 

 We een nieuwe pake en beppe binnen de club hebben. 

Volg ons ook op Facebook ! 

Adventsconcerten Katlijk en Oudeschoot 
Zoals u van ons gewend bent, hebben we tijdens beide Adventsconcerten weer gastoptredens. Dit jaar 

hebben we medewerking van enkele muzikanten uit eigen gelederen die zullen zingen/musiceren. We 

hopen een ieder graag te zien op 11 en/of 18 december. Aanvang: 16.00 uur Locatie resp.: Thomastsjer-

ke te Katlijk en Skoattertsjerke te Oudeschoot. Beide concerten gratis toegang. 

Uw bedrijf kan hier ook staan. Kijk op onze website voor de mogelijkheden. 

Vacatures 
Advendo zoekt nieuwe leden : een bassist, cornettisten en 

slagwerkers . Ben of ken je iemand die bij ons wil spelen, 

mail ons: info@brassbandadvendo.nl.  

Nieuw tenue 
In december tijdens de Adventsconcerten hoopt Advendo zich in 

het nieuwe tenue te kunnen tonen. De heren zijn door Overdiep 

Mode Heerenveen in het nieuw gestoken.  We kunnen al wel 

verklappen, dat het er prachtig uitziet. Hopelijk maken we u 

nieuwsgierig en zien we u op één van de Adventsconcerten, 

zodat u met eigen ogen kunt zien dat het prachtig is geworden.  


