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Voorjaarsconcert
Volg ons ook op Facebook !

Voorjaarsconcert zaterdag 8 april
Zaterdag 8 april heet Brassband Advendo u van harte welkom op haar Voorjaarsconcert. We zullen deze
avond invullen met een afwisselend programma en een muzikale samenwerking met het duo Nelly en
Ko. Het duo bestaat uit Nelly Gerbrandy en Ko Jakobs. Ze hebben o.a. hun eigen nummers, waarvan de
teksten zijn geschreven en gezongen door
Nelly en de muziek is geschreven en begeleid door Ko. Het wordt een gezellige avond
met voor elk wat wils. Uiteraard is er tijdens
de pauze weer de traditionele verloting met
fantastische prijzen. Neem gerust uw familie,
vrienden of kennissen mee. Tot ziens op 8
april!

8 april 2017
Aanvang : 20.00 uur
Locatie : Sionskerk, Marktweg 55 Oudeschoot

Samen met: Nelly en Ko
Entree : € 5,00 per persoon
Donateurs gratis

Agenda 2017
Zaterdag 8 april 2017: Voorjaarsconcert
Zondag 30 apr : Medewerking Kerkdienst Sionskerk

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. .

Voor meer data en actuele aanvangstijden, zie onze website:
www.brassbandadvendo.nl

Vacatures
Terugblik OMF Bondsconcours en Kerst 2016
Na de geslaagde try-out op het Federatiefestival konden we muzikaal doorgroeien naar het concours op
19 november in Drachten, waar een achttal bands in de 4e divisie uitkwamen. Onze brassband heeft
met het behalen van een tweede prijs haar plek in de 4e divisie behouden. Ons optreden begon met
Abendlied dat door onze dirigent Chris te Hennepe gearrangeerd is. Na dit stuk kwam Prima Luce van
Jan van der Roost en we sloten af met Cambridgeshire Impressions van Rieks van der Velde. De juryleden waren gespitst op ritmiek en klankkleur en zagen dat de band mooie momenten beleefden, maar
gaven ook tips om muzikaal als brassband nog verder te groeien.
In december hebben we een tweetal Adventsconcerten gegeven, naast de kerstmarkt in Oudeschoot en
het voorprogramma van de kerstnachtdienst bij Sportstad. Bij de Adventsconcerten in de Thomastsjerke
in Katlijk en de Skoattertsjerke in Oudeschoot hadden we ditmaal een verrassende muzikale bijdrage
van onze leden Jan Jansen, Durk Brouwer, Yvonne
Brouwer en Chris te Hennepe. De fijne afwisseling
tussen brassmuziek en hun muzikale intermezzo’s
kreeg veel publieke bijval getuige het langdurige
applaus. Op kerstochtend werd er een heuse kersttour georganiseerd, waar naast veel leuke reacties
wij ook getrakteerd werden op een lekker kerstontbijt.

Sponsors:

Advendo zoekt nieuwe leden : een bassist, cornettisten en
slagwerkers . Ben of ken je iemand die bij ons wil spelen,
mail ons: info@brassbandadvendo.nl.

Wist u dat...
 We een nieuw lid binnen onze band hebben, namelijk

Edward Blomsma die na een aantal jaren afwezigheid
weer op zijn vertrouwde plek als slagwerker zit. Edward,
welkom terug en een fijne tijd bij onze club toegewenst.
 Wij met Jan een puike slager in ons midden hebben, waardoor we een succesvolle verkoop van kerstrollades ten
behoeve van het spekken van de clubkas konden houden.
 Wij zeer veel leuke reacties hebben gekregen op onze
adventsconcerten en de buitenconcerten in de kerstperiode.
 Er een nieuwe bes bas en een nieuwe alt zijn aangeschaft,
zodat twee leden weer helemaal in hun nopjes zijn.

Vrienden van Advendo:
Tenge Hoveniersbedrijf
Lugtmeier’s Assurantiekantoor.

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

