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Advendo @the Movies tijdens Voorjaarsconcert 
Componisten willen met de muziek die ze schrijven iets vertellen. Muziek spreekt daarom heel sterk tot 

de verbeelding, helemaal wanneer het filmmuziek is. Het aankomende voorjaarsconcert van Advendo 

op 4 april aanstaande staat dan ook geheel in het teken van filmmuziek. 

 

Stap samen met Advendo in de filmcarrousel, waarin we veel genres van de filmmuziek bij langs gaan. 

Zo reizen we met Captain Jack Sparrow over de oceanen in de muziek van de Pirates of the Caribbean, 

gaan we op zoek naar de diamant in The Pink Panther en gaan we terug naar de schoolbanken in The 

Police Academy March. En dit is nog maar een tipje van de sluier, want er is nog veel meer te genieten, 

vooral na de pauze. Dan wordt de filmmuziek ondersteund door beelden uit de film op een groot  

projectiescherm, zodat u zich nog meer in de muziek kunt inleven. 

 

In de pauze hebben we weer onze traditionele verloting, waarvoor u bij de ingang reeds de lootjes kunt 

kopen.  Toegang is gratis voor donateurs op vertoon van de donateurskaart. Geen donateur, dan kunt u 

op de avond zelf donateur worden of aan de kassa een entreekaartje kopen voor € 5,00 per persoon.  

 

Aanvang concert : 20.00 uur   Locatie : Sionskerk - Marktweg55, Oudeschoot 

Optredens Advendo 
2020 

Zo 1 mrt 9:30 Begeleiding Kerkdienst Sionskerk 

Di 10 mrt 19:00 Try-Out concert Herema State 

Za 4 apr 20.00 Voorjaarsconcert Sionskerk 

Zo 7 jun 9:30 Begeleiding Kerkdienst Sionskerk 

Zo 11 okt 9:30 Begeleiding Kerkdienst Sionskerk 

 

Benieuwd naar ons programma voor 2020? 

Kijk op onze website: www.brassbandadvendo.nl 

Vrienden van Advendo:   

Tenge Hoveniersbedrijf 

Lugtmeier’s Assurantiekantoor 

Sponsors 

Volg ons ook op Facebook ! Uw bedrijf kan hier ook staan. Kijk op onze website voor de mogelijkheden. 

Advendo bestaat in 2021 alweer 75 jaar! 
En dat gaan we vieren. Het duurt nog even, maar na het voorjaarsconcert starten we met de  

voorbereiding voor ons 75 jarig jubileum. Want wat een mooie prestatie is dat. We hopen er een  

feestelijk jaar van te maken met een bijzonder jubileumconcert. Ook hopen we veel oud-leden en  

oud-dirigenten te mogen begroeten en te proosten op het jubileum. 

Voorjaarsconcert  

Advendo @ the Movies 

Sionskerk Oudeschoot 

    4        april     2020 

 

Wist u dat...  
 Brassband Advendo met nieuw lid Siemen op  solo cornet de 

voorste rij cornetten heeft versterkt. 

 Lisanne na een bezoek aan een repetitie-avond zo  

enthousiast was over onze vereniging, dat ze sinds begin 

februari les heeft op cornet. 

 Advendo in het najaar van 2020 een aantal muziek clinics gaat 

organiseren waar u aan kunt deelnemen als u graag weer een 

koperblaasinstrument wilt spelen. 

 Advendo helaas geen oud papier container meer heeft achter 

Autoschop Wassenaar. 

 Dit alweer de 30e nieuwsbrief is die Advendo heeft uitge-

bracht en dat deze nieuwsbrief daarmee al 15 jaar met veel 

plezier wordt samengesteld en rondgebracht. 

Schaatswedstrijden in Thialf, parkeren bij Advendo 
Sinds begin dit jaar zijn ook vrijwilligers van Advendo paraat bij het parkeren van auto’s tijdens 

schaatswedstrijden in Thialf. Op diverse terreinen rondom Thialf worden auto’s geparkeerd tegen een 

mooi tarief. Het grootste deel van de opbrengst van het parkeren gaat naar activiteiten en verenigin-

gen in Oudeschoot. We zijn blij dat 

we hierin kunnen meedraaien, 

aangezien de inkomsten van oud 

papier vrijwel wegvallen dit jaar.  

 

Dus treft u een van onze leden als 

parkeerwachter, geef hem of haar 

dan een duim omhoog, want dat 

hebben ze verdiend.  


