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Advendo’s Rollade actie
Volg ons ook op Facebook !

Adventsconcert Skoattersjerke Oudeschoot
Op zondag 16 december om 16:00 uur vindt het sfeervolle Advendo’s Adventsconcert plaats in de
Skoatterstsjerke in Oudeschoot. Ook dit jaar is Advendo erin geslaagd om een verrassend muzikaal
programma samen te stellen. Op de setlijst staat prachtige kerstmuziek zoals de klassieker Oxford
Intrada, maar ook “blazende kerstklokken” in “French Christmas”.
Te gast is dit jaar gitaarvirtuoos Niels Eikelboom. Niels studeerde af aan het Conservatorium in Zwolle
in 1998 en in augustus 2000 aan de Messiaen Academie in Nederland. Na de gitaarstudie richtte hij zich
op het muzikale leerproces van jongere kinderen. Momenteel concentreert hij zich naast een carrière in
IT op het uitvoeren van muziek en werkt hij als gitaarleraar in zijn woonplaats Steenwijk. Zijn laatste
concerten brachten hem op podia in Nederland, Duitsland, Italië en Frankrijk.

Vanaf dinsdag 4 december start de verkoop van Advendo’s
Ambachtelijke Kerstrollades in de kwaliteit H.O.H. of Runder.
Deze echte kerstrollade wordt gemaakt door onze huisslager
Jan en afgeleverd voor de kerst. Met een royaal gewicht van
1250 gram voor de prijs van €12,50 steunt u Advendo.
Uniek dit jaar is dat kopers kans maken op een mini-tuinconcert
op kerst-ochtend door het Brass ensemble van Advendo.
Bestellingen kunnen bij de leden worden geplaatst of door het
sturen van een email aan info@brassbandadvendo.nl met
daarin vermeld naam, adres, het aantal en het soort rollade.

Bijzonder wordt ook het optreden van het 4 stemmige Advendo’s Brass Singers Koor. Kortom het beloofd een zeer afwisselende muzikale namiddag te worden aangevuld met samenzang. Deze middag is
voor een ieder vrij toegankelijk. Dus kennissen, vrienden en familie zijn van harte welkom. Om de
kosten te dekken is er een collecte na afloop.

Blaasmuziekspektakel 2018
Zaterdag 10 november heeft de eerste editie plaatsgevonden van het door Brassband georganiseerde
Blaasmuziekspektakel. Ruim 150 muzikanten van de Heerenveense muziekkorpsen en een doedelzakspeler en onze Marc in kilt gaven voor de eerste keer gezamenlijk een slotconcert door het spelen van
het LF2018 stuk “GRUTSK”.
Door Advendo zelf werden deze avond een viertal werken met veel enthousiasme en muzikaliteit
uitgevoerd. De solo’s van Jan Oberman, Theunis Akkerman en Bert Jan Beenen kregen een daverend
applaus. Het werken aan de dynamische opbouw waarbij nog zachter (pianissimo) gespeeld wordt lukt
steeds beter wat ook een groot compliment aan de band was. Volgens onze voorzitter Bert Jan Beenen
van Advendo was deze unieke opzet zeer geslaagd en de interactie tussen jury, deelnemers en publiek
gaf iedereen een GRUTSK gevoel over de kansen van de Heerenveense blaasmuziek. Dit gaat zeker een
vervolg krijgen!

Optredens Advendo
2018
Za 8 dec 16:30-17:30 Kerstmarkt Oudeschoot
Zo 16 dec 16:00-17:30 Adventsconcert Skoattertsjerke
Ma 24 dec Kerstnachtdienst 18:30 Sportstad Heerenveen
Di 25 dec 06:00 Kersttour : start Anna Schotanus
Di 25 dec 09:30 Kerkdienst Sionskerk Oudeschoot

2019
Zo 3 feb 09:30 Kerkdienst Sionskerk Oudeschoot
Za 30 mrt Voorjaarsconcert
Vr 12 apr Gouden Spiker Festival
Zo 5 mei 09:30 Kerkdienst Sionskerk
Kijk ook op onze website: www.brassbandadvendo.nl

Sponsor:

Vrienden van Advendo:
Tenge Hoveniersbedrijf
Lugtmeier’s Assurantiekantoor.

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

