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Voorjaarsconcert 30 maart 
Ook zin in een gezellig avondje uit met mooie muziek? Dit jaar heeft Advendo het thema Brass 

meets Pop gekozen. De overgang naar de zomertijd kan niet vrolijker beginnen dan met war-

me koperklanken. Popmuziek uit de jaren '80 van onder andere Toto en Queen, maar ook 

hedendaagse popmuziek van Coldplay staan op de setlijst. Ook zal er een tweetal eigen be-

werkte muziekstukken gespeeld worden, namelijk het door onze dirigent Chris te Hennepe 

gearrangeerde stuk Hide me now. waarin de periode na de Tsunami op Bali muzikaal vertolkt 

wordt. Daarnaast ook Scottish Dances van onze oud-dirigent Menno Haantjes. Ook Advendo’s 

altijd-prijs-loterij, waarmee  onze brassband financieel gesteund wordt, is een vast onderdeel 

van ons concert. En zoals je bij ons gewend bent, kun je voor  € 3,- per lot heel veel leuke 

prijzen winnen. Dus kom en doe mee! Toegang is € 5,- per persoon; donateurs gratis toegang.  

Optredens & Activiteiten Advendo 

Za 30 mrt  20:00 Voorjaarsconcert “Brass Meets Pop”  

Vr 12 apr 19:00 Deelname Gouden Spiker Festival Bakkeveen 

Zo 21 apr 10:00 Begeleiding Tentdienst Katlijk/ Mildam 

Zo 5 mei 9:30 Begeleiding Kerkdienst Sionskerk 

Do 23 mei 19:30 Concert Mariënbosch 

Ma 10 jun Pinkstermaandag parkeeractie Jongbloed 

Zo 3 nov 9:30 Begeleiding Kerkdienst Sionskerk 

Zo 25 dec 1e Kerstdag Begeleiding Kerkdienst Sionskerk  

 

Kijk ook op onze website: www.brassbandadvendo.nl 

Vrienden van Advendo:   

Tenge Hoveniersbedrijf 

Lugtmeier’s Assurantiekantoor.  

Sponsor: 

Volg ons ook op Facebook ! 

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

Terugblik 2018 
De kerstperiode is door Brassband Advendo afgesloten met een mooie serie optredens. In 

korte tijd is er een 15-tal nieuwe nummers ingestudeerd. Dit snelle schakelen verdient een 

groot compliment en kan alleen bereikt worden door een grote inzet van onze leden. Ook het 

omvormen van een brassband naar een zangkoor was een enorme uitdaging. Dankzij de to-

meloze gedrevenheid van onze dirigent lukte het om dit koor vierstemmig te laten zingen. 

De optredens op de kerstmarkt in Oudeschoot en bij Sportstad gaven veel sfeer en lovende 

reacties van de toehoorders. De rolladeverkoopactie was een leuke opsteker voor onze club-

kas. Het mini-tuinconcert op kerstochtend werd hierbij gewonnen door de familie Bos van de 

Amelandlaan in Heerenveen. Ook met trots mogen we terugkijken op het unieke optreden 

tijdens ons Adventsconcert van gitaarvirtuoos Niels Eikelboom. Dit optreden gaf hem zoveel 

energie, dat hij na een jarenlange pauze nu weer optredens verzorgt in binnen- en buitenland.  

Gouden Spiker Festival 2019 
Brassband Advendo doet vrijdag 12 april mee in de 5e divisie van het Gouden Spiker Festi-

val in Bakkeveen. In deze divisie zullen vijftien bands strijden om de prijzen voor verplicht 

werk, koraal en de solistenprijs. Het verplichte werk, Scottisch Dances,  is gecomponeerd 

door onze oud-dirigent Menno Haantjes en past uitstekend bij onze brasssound. Als solo-

werk wordt door principal Bert Jan Beenen het Share my yoke gespeeld. De mars Starlake, 

van brassbandcomponist bij uitstek Eric Ball, bevat strakke ritmes waarin de blaassectie en 

drumsectie volop aan de bak moeten. Volg onze facebook- pagina over de resultaten van 

deze dag. 

Advendo Weetjes 
Weet u dat: 

 Advendo tweemaandelijks aan het eind van de repeti-

tieavond een teambuildings-uurtje heeft, waarbij wij 

met een (fris)drankje en hapje even “uitblazen”  

 wij erg blij zijn dat Durk weer bij ons speelt en hier-

mee de bassectie compleet maakt.  

 wij ook trots en blij zijn met onze leden, sponsoren en 

jullie als donateur. 


