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Voorjaarsconcert
Chr. Brassband

19 maart 2016
Aanvang : 20.00 uur
Locatie : Sionskerk te Oudeschoot

Oudeschoot

Volg ons ook op Facebook !

Samen met :

Vooruitblik Voorjaarsconcert en Spiker Festival
Het voorjaarsconcert komt alweer snel dichtbij. Halverwege maart is het zover en we zijn al
druk bezig met het programma. We hopen er samen met Troubadour Jan Nota en geweldig
concert van te maken. “23 Augustus brocht Jan Nota, de 35 jierrige trûbadoer út Tsjerkwert,
syn debútalbum Blinder! út. In cd fol útien rinnende lieten mei ynfloeden út de folk, de blues
mar ek it Súd Amerikaansk. It album levere him prachtige resinsjes op. Jan Nota hat de neiging om hjoeddeistige saken fanôf de humoristyske kant te belochtsjen en jout dit in plak yn
syn ferskes. Dochs jild dat net foar alles, der bin guon saken yn it libben wêr’t de emoasje de
oerhân wat dan ek prachtig yn de lieten omskreaun wurdt. In oantal fan de lietsjes binne troch
Hendrik de Boer op notenskrift setten foar blazers.” We zullen gezamenlijk een aantal
“ferskes” ten gehore brengen en o.a. de stukken die we twee weken later zullen spelen tijdens het Spiker Festival. Daarnaast zullen solisten uit de eigen gelederen van Advendo voor u
spelen.
Voor het Spiker Festival wordt een verplicht werk (Prima Luce; Jan van der Roost) ingestudeerd, een koraal, een mars en een solowerk. Genoeg afwisseling en uitdaging. Wij hebben er
erg veel zin in. We hopen u te mogen begroeten op 19 maart. Aanvang: 20.00 uur Locatie:
Sionskerk, Marktweg 55 te Oudeschoot. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de ingang à € 5,00 per
persoon. Donateurs van Advendo op vertoon van de donateurskaart gratis toegang.

Troubadour Jan Nota
Entree : € 5,00 - Donateurs gratis

Agenda 2016
19 mrt : Voorjaarsconcert m.m.v. Troubadour Jan Nota
2 apr : Deelname Gouden Spiker Festival
17 apr : Begeleiding kerkdienst
7 jun : Concert Mariënbosch
25 sep : Begeleiding kerkdienst Sionskerk
25 dec : Begeleiding kerkdienst Sionskerk
Meer informatie, zie onze website www.brassbandadvendo.nl

Vacatures
Advendo zoekt, ondanks dat we afgelopen jaar enkele nieuwe leden hebben mogen verwelkomen, nog steeds een
bassist, cornettisten en slagwerkers . Ben of ken je iemand
die bij ons wil spelen, mail ons:
info@brassbandadvendo.nl

Wist u dat...
Terugblik Adventsconcerten
Na twee mooie Adventsconcerten in samenwerking met het duo Klonje, Eize van der Sluis
(gitaar) en Hinke Keulen (zang) in Katlijk en Oudeschoot, hebben we in december 2015 mogen
spelen in het voorprogramma van de kerstnachtviering bij Sportstad. Daarnaast hebben we
op de kerstmarkt in Heerenveen gespeeld en 1e kerstdag de kerkdienst in de Sionskerk begeleid, nadat een klein groepje ‘s-ochtends vroeg bij de verzorgingshuizen was langs geweest. Een traditie die Advendo al meer dan 30 jaar in ere houdt.

Sponsors:







Advendo tijdens het voorjaarsconcert in 1980 maar
4 stukken speelde en een koraal en de rest van de
avond werd opgevuld door toneel.
Brassband Advendo dit jaar 70 jaar bestaat?
We dit jaar ook weer aan drie kerkdiensten onze
medewerking verlenen?
Brassband Advendo en de dirigent samen dit jaar
120 jaar worden?

Vrienden van Advendo:
Tenge Hoveniersbedrijf
Lugtmeier’s Assurantiekantoor.

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

