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Volg ons ook op Facebook !

Benoeming erelid Jan Fabriek
Tijdens het voorjaarsconcert was een speciaal moment
ingelast om Jan Fabriek tot Erelid te benoemen. Dit wordt je
natuurlijk niet zomaar en daarom roemde onze voorzitter
Harm Luik dan ook Jan’s inzet voor onze vereniging met
zijn 60 jarige lidmaatschap en het vervullen van diverse
bestuursfuncties. Door het OMF werd een oorkonde met
bijbehorende gedenkspeld overhandigd. Van onze
vereniging kreeg Jan een Erelid gedenkplaat tezamen met
zijn oude bariton, die was opgesierd in een bloemstuk .

Gift ING NL voor Advendo
Het ING Nederland fonds voor Medewerkers heeft dankzij de inzet van lid Akke Blom een gift van
€1000,- aan Advendo verstrekt. Dit bedrag zal besteed worden aan het digitaliseren van het
muziekarchief.

Herdenkingen
Een blaas ensemble van Advendo heeft tijdens
de dodenherdenking bij de kerk in Nieuweschoot
gespeeld. Bert Jan Beenen sloot dit
traditiegetrouw af door het Taptoe signaal te
spelen, een oud militair signaal ten teken dat de
dag voorbij is. Ook tijdens de Indië herdenking
in Heerenveen werd dit door Bert Jan gespeeld.

Federatieconcert
Zaterdag 4 november heeft Advendo deelgenomen aan het Federatiefestival in de Rinkelbom. De
werken Guardian of my soul,
Patterns en Skataco werden
gespeeld. Lastige
muziekstukken met snel
veranderende maatsoorten en
dus volop uitdaging voor onze
leden. Het jury rapport was zeer
lovend over de muzikaliteit en
sound van onze brassband.

Sponsors:

Optredens Advendo
Zaterdag 9 december 17:15 Kerstmarkt Oudeschoot
Zondag 17 december 16:00
Adventsconcert Oudeschoot Skoatertsjerke
Zondag 24 december 19:00 Kerstavond Sportstad
1e kerstdag 06:00 Kerst-toer Oude & Nieuweschoot
1e kerstdag 09:30 Kerkdienst Sionskerk Oudeschoot
Dinsdag 6 maart 19:00 Try out concert Heremastate
Zaterdag 24 maart 20:00 Voorjaarsconcert Sionskerk
Kijk ook op onze website: www.brassbandadvendo.nl

Senioren concerten
In de zomermaanden heeft Advendo optredens verzorgd in
de senioren tehuizen Cornhertstate en Heremastate. Beide
optredens werden een gezellige avond door het spelen en
zingen van oude bekende Friese liedjes.

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

Esther Albersen die de bugelpartij speelt.
 We tijdens de opening van Haskerpoort van onze sponsor
een mooi optreden mochten geven.
 Vanaf dinsdag 6 december heerlijke ambachtelijke 1250gr
Kerstrollades twv. €12,50 besteld kunnen worden via
onze leden of het mailadres info@brassbandadvendo.nl.
 Het Adventsconcert dit jaar extra sfeervol zal zijn door de
vocale ondersteuning van Mozayk.
 Wij nog vacatures beschikbaar hebben als es/bes bassist
en cornetist.

Vrienden van Advendo:
Tenge Hoveniersbedrijf
Lugtmeier’s Assurantiekantoor.

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

