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Saxofoongroep Saks
Volg ons ook op Facebook !

Kerstperiode
De decembermaand is altijd een drukke maand voor brassband Advendo waarbij ditmaal maar liefst
zes optredens gegeven werden. De kerstmarkt in Oudeschoot, een optreden in Charles Dickens kledij
tijdens de Aroma terugkomdag op landgoed Oranjewoud, het Advenstsoncert en de kerstnachtdienst bij
Sportstad Heerenveen. Maar ook de traditionele rondgang vanaf 6 uur door Oude- en Nieuweschoot en
langs de verzorgingstehuizen met als afsluiter de kerkdienst op eerste kerstdag in de Sionskerk.

Tijdens een tournee in 2009 van het Frysk Fanfare Orkest in
Amerika besloten 4 saxofonisten dat ze meer wilden dan alleen
spelen in een orkest en vormden het saxofoonkwartet
‘SAKS’ (kort maar krachtig en een verwijzing naar de Friese
achtergrond van de musici). SAKS bestaat uit Miriam Stoffelsma,
Jildou Renema, Sietske Trinks en Marrich Noordmans.
Het kwartet heeft in de afgelopen jaren eigen concerten verzorgd, werkte samen met verschillende orkesten, speelde op
festivals en verzorgde muziek bij recepties. Ook heeft het meegewerkt aan verscheidene opnames. 24 maart spelen ze tijdens
ons voorjaarsconcert. Graag tot dan.

Door ziekte in onze brassband werd er dit jaar een extra beroep gedaan op onze leden. Blij waren we
met Douwe van de Molen die tijdelijk de cornet sectie kwam versterken.
Nogmaals allen hartelijk bedankt voor jullie inzet en komst!

Voorjaarsconcert - LF 2018
In de Sionskerk te Oudeschoot geeft brassband Advendo op zaterdag
24 maart (20.00uur) haar voorjaarsconcert dat ditmaal in het teken zal staan van: “Leeuwarden-Fryslan
2018 Culturele hoofdstad van Europa”!
Tijdens dit unieke concert zal de saxofoongroep Saks voor het eerst een muzikaal intermezzo aangaan
met een Brassband. Liefhebbers van de Friese blaasmuziek cultuur zullen tijdens deze avond volop
kunnen genieten van deze twee muziekstijlen in een "Iepen Muzikale Mienskip".

Wist u dat…
 We een nieuwe banier hebben ontvangen als sinterklaas cadeau.
 De rollade actie onze kas met €275,- heeft gespekt.
 Lammert Baas met een mooi bos bloemen bedankt is voor zijn inzet als beheerder tijdens onze repetitieavonden.
 Jan Oberman gelukkig weer hersteld is van zijn staar operatie en weer kan spelen op zijn es-cornet .

Optredens Advendo
Di 6 maart 19:00 Try out concert Herema State
Za 24 maart 20:00 Voorjaarsconcert LF 2018 Sionskerk
Zo 25 maart 10:45 Palmpasen Gemeenteplein Heerenveen
Vr 30 maart 19:30 Goede vrijdag Skoattertsjerke
Zo 8 april 9:30 Kerkdienst Sionskerk
Di 24 april 19:45 Open repetitie avond Advendo
Zo 16 december 16:00 Adventsconcert
Kijk ook op onze website: www.brassbandadvendo.nl

 Dit jaar er helaas vier leden gestopt zijn.
 Wij dus dringend op zoek zijn naar een es/bes bassist en cornettisten.
 U welkom bent om kennis te maken op een repetitie avond. Dinsdag, 19.45 uur, Sionskerk Oudeschoot.

Sponsors:

Vrienden van Advendo:
Tenge Hoveniersbedrijf
Lugtmeier’s Assurantiekantoor.

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

