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Najaarsconcert en Adventsconcerten  
Op 31 oktober vindt het jaarlijkse Najaarsconcert van de Heerenveense Muziek Federatie 

plaats in de Rinkelbom. We zullen hier onder andere een aantal variaties van het stuk Chorale 

Variations ten gehore brengen en filmmuziek uit Pirates of the Caribbean.  

 

Vervolgens hebben we in december zoals ieder jaar onze adventsconcerten in de Skoatter-

tsjerke te Oudeschoot en in de Thomastsjerke te Katlijk. Dit jaar hebben we een duo bereid 

gevonden hun medewerking te verlenen : Hinke Keulen (zang) en Eize van der Sluis (gitaar). 

Beide concerten beginnen om 16.00 uur en de entree is gratis. We hopen u uiteraard te mogen 

verwelkomen op een van onze concerten.   

Vrienden van Advendo:   

Tenge Hoveniersbedrijf 

Lugtmeier’s Assurantiekantoor.  

Sponsors: 

Adventsconcerten 
m.m.v.  

Hinke Keulen (zang) en  
Eize van der Sluis (gitaar) 

13 december 2015 
Aanvang : 16.00 uur  

Thomastsjerke te Katlijk  
 

20 december 2015  
Aanvang : 16.00 uur  

Skoattertsjerke te Oudeschoot  
Beide concerten gratis entree 

Agenda 2015 - 2016 

31 okt : Najaarsconcert Federatie Rinkelbom  

21 nov : Intocht Sinterklaas Oudeschoot 

12 dec : Kerstmarkt centrum Heerenveen  

13 dec : Adventsconcert Thomastsjerke Katlijk  

20 dec : Adventsconcert Skoattertsjerke Oudeschoot  

24 dec : Kerstnachtviering Sportstad, voorprogramma  

25 dec : Begeleiding kerkdienst, Sionskerk Oudeschoot 

19 mrt : Voorjaarsconcert m.m.v. Troubadour Jan Nota  

2 apr : Deelname Gouden Spiker Festival  

Voor meer data en actuele aanvangstijden,  

zie onze website: www.brassbandadvendo.nl  

Chr. Brassband 
 
     Oudeschoot 

Wist u dat ….  
 We afgelopen jaar uit de open repetitie avonden twee 

nieuwe leden hebben mogen verwelkomen : Sigrid op 

Bb bas en Minze op cornet? 

 Brassband Advendo in 2016 alweer 70 jaar bestaat?   

Volg ons ook op Facebook ! 

Seizoen 2015 - 2016 : 70-jarig jubileum 
Voor het komende seizoen hebben we wederom de nodige concerten op het programma staan. 

Na de zomerstop hebben we al een concert in zorgcentrum Marijke Hiem gehouden waar we 

voor een enthousiast publiek mochten spelen. Na afloop werden we verrast met een mooie 

bloem voor elke muzikant en dirigent. Dit was de afsluiting van een aantal concerten dat we 

hebben mogen verzorgen voor ouderen en dementerenden in bejaarden- en verzorgingshui-

zen. Volgend jaar zullen we dit weer oppakken en een aantal concerten staat alweer gepland 

hiervoor.  

 

Tijdens het voorjaarsconcert 

(ons 70 jarig jubileum) op 19 

maart 2016 hopen we een 

feestelijk programma neer te 

zetten met o.a. medewerking 

van Troubadour Jan Nota.  

 

Vervolgens nemen we twee 

weken later weer deel aan 

het Gouden Spiker Festival. 

Hierbij zal een verplicht werk en solostuk gespeeld worden, die ook tijdens ons voorjaars-

concert opgevoerd zullen worden.  

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

Vacatures 
Advendo is nog op zoek naar een slagwerker en een Bb 

bassist die onze band willen komen versterken. Ben of ken 

je iemand die bij ons wil spelen, mail ons :  

info@brassbandadvendo.nl  


