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Advendo’s Rollade Actie
Adventsconcert Skoatertsjerke Oudeschoot
Zondag 15 december, 16:00 uur is de Skoattertsjerke weer het toneel van Advendo’s Adventsconcert.
De kerstmuziek staat inmiddels op de lessenaar en we weten zeker dat wij u weer een gezellige middag gaan bezorgen. Op het programma staat dit jaar, naast een gevarieerd programma van Brassband
Advendo, een optreden van een Brass kwintet uit eigen gelederen. Kom dus op 15 december naar de
Skoattertsjerke in Oudeschoot. Toegang is gratis.

Vanaf dinsdag 3 december start de verkoop van Advendo’s
Ambachtelijke Varkensrollades. Deze 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
per stuk steunt u Advendo en geniet u van een geweldige rollade met Kerst.

Bestellingen kunnen bij de leden worden geplaatst of door het
sturen van een e-mail aan info@brassbandadvendo.nl met
daarin vermeld naam, adres en het aantal rollades.

Rabo Club Support groot succes voor Advendo
Advendo heeft dit jaar voor het eerst meegedaan aan Rabo Club Support. Leden van de Rabobank konden op goede doelen bij verenigingen stemmen en zo een bijdrage leveren aan een project bij die
verenigingen. Advendo wil een of meer muziekclinics gaan organiseren en heeft hiervoor geld kunnen
inzamelen via Rabo Club Support. Op 17 oktober mochten wij onze cheque in ontvangst nemen, een
geweldig bedrag van dik € 1250,- waarvoor inmiddels twee cornetten zijn aangeschaft. Leden van de
Rabobank die op ons hebben gestemd geweldig bedankt!
Binnenkort volgt via onze website meer informatie over de
blaasclinics die we organiseren, dus wil je graag weer spelen bij
een Brassband, houd dan onze site in de gaten. De instrumenten
liggen klaar.

Advendo in de prijzen op Gouden Spiker Festival
Brassband Advendo deed 12 april jl. mee aan het Gouden Spiker Festival (GSF) in Ureterp uitkomend in
de 5e divisie voor brassbands. In deze wedstrijd tussen brassbands werd een viertal muziekstukken
gespeeld, namelijk het verplichte werk Scottisch Dances van oud dirigent Menno Haantjes, een koraalbewerking Hide Me Now geschreven door onze eigen dirigent Chris te Hennepe, de mars Starlake no 2.
van Eric Ball en een solowerk Share My Yoke van Ivor Bosanko. Met dit solowerk gooide Advendo hoge
ogen en Bert-Jan Beenen werd voor deze solo door de jury beloond met een tweede solisten prijs. Iets
waar onze band met trots op terug kan kijken.

Sponsors

Wist u dat...
 Brassband Advendo heeft gespeeld op een benefietconcert
 De opbrengst van dit concert volledig ten goede komt aan het
herstel van de toren van de Rooms Katholieke Kerk in Heerenveen
 Dit concert werd georganiseerd door Stichting Orgel Comité
Heerenveen
 Vier leden van Advendo vanuit de toren hebben gespeeld
 Deze vier leden gelukkig geen last hadden van hoogtevrees

Optredens Advendo
2019
Zo 1 dec 9:30 Begeleiding Adventsdienst Trinitas
Za 7 dec 16:00 Optreden Kerstmarkt MFA Oudeschoot
Zo 15 dec 16:00 Adventsconcert Skoattertsjerke
Di 24 dec 19:00 Voorprogramma Kerstnacht Sportstad
Wo 25 dec 06:00 Rondgang verzorgingshuizen Oudeschoot
Wo 25 dec 09:30 Begeleiding Kerstdienst Sionskerk
Benieuwd naar ons programma voor 2020?
Kijk op onze website: www.brassbandadvendo.nl

Vrienden van Advendo:
Tenge Hoveniersbedrijf
Lugtmeier’s Assurantiekantoor

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

Volg ons ook op Facebook !

