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Voorjaarsconcert en Gouden Spiker Festival 
Het Gouden Spiker Festival wordt in 2015 voor de 20e keer gehouden. De deelnemerslijst voor 

de Festival Divisie, maar ook de 4e en 3e divisie brassband is al geheel gevuld. Aan deze 

bijzondere editie nemen we met Advendo ook deel. Het verplichte werk, Chorale Variations 

van Jan de Haan, is eind november gepresenteerd en staat nu al enige weken op de les-

senaar. We werken hard aan het stuk en kijken er met zijn allen naar uit om begin april deel 

te nemen aan het festival.  

 

Waar we ook naar uitkijken is ons voorjaarsconcert. Tijdens dit concert op 28 maart zullen we 

Chorale Variations ook ten gehore brengen. Daarnaast hebben we een koraalbewerking van 

Chris te Hennepe “Flow Water” (oftewel “Wetter yn’e Tsjonger”) en het solostuk voor Bugel 

“Dimitri”. Als speciale gast hebben we tijdens ons voorjaarsconcert het Popkoor uit Akkrum 

onder leiding van Lars Mulder. Het Popkoor vierde afgelopen jaar haar 10 jarig jubileum. 

 

Het belooft een heel mooie avond te worden. Graag tot ziens op 28 maart. Aanvang : 20.00 

uur Locatie : Sionskerk, Marktweg 55 Oudeschoot. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de ingang voor 

€ 5,00 per persoon. Donateurs van Advendo hebben op vertoon van de donateurskaart gratis 

toegang. We hopen dat jullie allemaal naar het voorjaarsconcert komen.   

Agenda 2015 

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

11 apr :  Deelname Gouden Spiker Festival 

14 apr : Open Repetitie Avond Advendo 

28 apr :  Concert Woonzorgcentrum Mariënbosch 

31 mei : Begeleiding kerkdienst Sionskerk 

13 sep : Begeleiding kerkdienst Sionskerk 

Meer informatie, zie onze website www.brassbandadvendo.nl  

Vrienden van Advendo:   

Tenge Hoveniersbedrijf 

Lugtmeier’s Assurantiekantoor.  

Sponsors: 

Voorjaarsconcert  
 

28 maart 2015 

Aanvang : 20.00 uur  

Locatie : Sionskerk te Oudeschoot  

 

Samen met : 

Popkoor Akkrum 
 

Entree : € 5,00   -   Donateurs gratis 

Chr. Brassband 
 
     Oudeschoot 

Midden in de samenleving 
Onlangs stond in de krant een artikel over muziek en de-

mentie. Muziek heeft een positieve invloed op het welzijn 

van ouderen en dementerenden. Chr. Brassband Advendo 

Oudeschoot speelt in op dit thema en geeft dit jaar een 

aantal concerten voor ouderen en dementerenden in  

bejaarden- en verzorgingstehuizen. Het eerste concert is op 

28 april in Mariënbosch in Heerenveen gepland. 

Volg ons ook op Facebook ! 

Terugblik 2014 
Tijdens het Federatiefestival van 1 november 2014 in de Rinkelbom heeft Advendo de sterren 

van de hemel gespeeld. Herman Lamers jureerde een van onze werken, Tribute. Hij schreef : 

"Uitstekend orkest", "Zeer goede opvatting en prima dynamiek". “Mooie volle klank”. Mooie 

complimenten!  

 

In december hebben we weer een tweetal Adventsconcerten gegeven, naast o.a. de kerst-

markten in Heerenveen en Oudeschoot en het voorprogramma van de kerstnachtdienst bij 

Sportstad . Bij de Adventsconcerten in de Thomastsjerke in Katlijk hadden we Lammert Mink 

en Myriam Lindemann te gast. Samen met onze eigen bas-trombonist Jan Jansen hebben ze 

een fantastisch optreden verzorgd. In de Skoattertsjerke heeft het koor Vocalliezz uit Heeren-

veen haar medewerking aan het concert verleend. Vocalliezz staat onder leiding van Lies-

beth Ruizendaal – Wijngaarden. Eveneens een zeer geslaagd concert in een bomvolle kerk.  

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

Popkoor Akkrum 


