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Najaarsconcert en Adventsconcerten  
Op 1 november vindt het jaarlijkse Najaarsconcert van de Heerenveense Muziek Federatie 

weer plaats in de Rinkelbom. Hier zullen we nieuwe stukken ten gehore brengen en, daar zijn 

we erg trots op, een arrangement van “Be Still” van onze eigen dirigent Chris te Hennepe.   

 

Vervolgens hebben we in december natuurlijk onze adventsconcerten in de Skoattertsjerke te 

Oudeschoot en in de Thomastsjerke te Katlijk. In de Skoattertsjerke zullen we met medewer-

king van Vocalliezz uit Heerenveen het concert verzorgen. In de Thomastsjerke hebben we 

eveneens een speciale gast. De concerten vinden plaats op 14 december in Katlijk en 21 de-

cember in Oudeschoot. Beide concerten beginnen om 16.00 uur en de entree is gratis. We 

hopen u uiteraard te mogen verwelkomen op een van beide concerten. 

Agenda 2014 - 2015 

1 nov :  Najaarsconcert Federatie Rinkelbom 

22 nov : Intocht Sinterklaas Oudeschoot 

13 dec :  Kerstmarkt centrum Heerenveen 

14 dec :  Adventsconcert Thomastsjerke Katlijk  

20 dec :  Kerstmarkt Oudeschoot 

21 dec :  Adventsconcert Skoattertsjerke Oudeschoot  

25 dec :  Rondgang bejaarden- en verzorgingshuizen 

25 dec :  Begeleiding kerkdienst S.O.W. Kerk Mildam 

28 mrt : Voorjaarsconcert m.m.v. Popkoor Akkrum 

11 apr :  Deelname Gouden Spijker Festival 

Voor meer data en actuele aanvangstijden, zie onze website: 

www.brassbandadvendo.nl  

Vrienden van Advendo:   

Tenge Hoveniersbedrijf 

Lugtmeier’s Assurantiekantoor.  

Sponsors: 

Adventsconcerten 
 

14 december 2014 
m.m.v. Lammert Mink 
Aanvang : 16.00 uur  

Thomastsjerke te Katlijk  
 

21 december 2014 
m.m.v. Vocalliezz uit Heerenveen 

Aanvang : 16.00 uur  
Skoattertsjerke te Oudeschoot  

 
Beide concerten gratis entree 

Chr. Brassband 
 
     Oudeschoot 

Vacatures 
Advendo zoekt nieuwe leden. Een slagwerker , corntettist of 

Bb bassist is van harte welkom. Ben of ken je iemand die bij 

ons wil spelen, mail ons : info@brassbandadvendo.nl.  

Wist u dat …. 
 We erg blij zijn met onze nieuwe dirigent? 

 Sommige leden wel heel blij zijn met hem en zelfs te shoppen gaan met hem ;-) 

 Er waarschijnlijk een es bas solo aan zit te komen? 

 De eerste extra repetities en sectie repetities achter de rug zijn? 

 We een open repetitie avond hebben gehad begin oktober? 

 

Volg ons nu ook op Facebook ! 

Vooruitblik 2015 : 

Gouden Spiker Festival  
Het Gouden Spiker Festival wordt in 2015 voor de 20e keer ge-

houden. Aan deze bijzondere editie zullen we met Advendo 

Oudeschoot ook deelnemen.  

Het verplichte werk is een vast onderdeel van het concertprogramma en ter ere van het 20e 

editie zijn een zestal componisten gevraagd om een nieuw werk voor het festival te schrij-

ven. Dit is uniek en de presentatie van de stukken zal tijdens een speciaal concert plaats 

vinden op 29 november in Bakkeveen en zullen worden uitgevoerd door fanfare Emergo uit 

Castricum en brassband De Spijkerpakkenband uit Opsterland. In de volgende nieuwsbrief 

zullen we meer informatie geven over onze deelname aan het Gouden Spiker Festival.  

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


