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Blaasmuziekspektakel
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G R U TS K O P D E V ER N IEU W I NG IN BL A A S M U Z I E K

2018

Brassband Advendo organiseert een Blaasmuziekspektakel in de
Rinkelbom te Heerenveen waarbij een vernieuwde vorm van
interactieve jurering plaatsvindt. De muziekverenigingen uit de
gemeente Heerenveen spelen gezamenlijk als slotakkoord “Grutsk”.
spelen.

Het is de muziek die
de toon zet
your financial goals
Op zaterdag 10 november wordt
het Blaasmuziekspektakel
georganiseerd in de Rinkelbom in
Heerenveen. Een compleet
programma waarbij je maximaal
kunt genieten van muziek. Jong of
oud, ervaren of onervaren… het
Blaasmuziekspektakel dient met
name als ontmoetingsplek voor
muziekliefhebbers en muzikanten.
De optredens starten vanaf 19:00
uur. Voor bezoekers tot 16 jr
bedraagt de entree €2,- voor de
overige leeftijden €5,-.

Het blaasmuziekspektakel is bedoeld
voor harmonie-, fanfare- en
brassbandorkesten op alle niveaus en
vanuit alle geledingen uit de gemeente
Heerenveen.
De jurering zal door Andries de Haan
plaatsvinden waarbij hij op zijn eigen
scherpzinnige wijze de muzikanten en
het publiek gaat spiegelen in zijn
opvattingen over muziek.
Kortom een muzikale ontdekkingsreis in
de Heerenveense blaasmuziek
mienskip.

ZATERDAG 10 NOVEMBER
Aanvang 19:00 uur

De Rinkelbom
Zwanedrift 2
Heerenveen
Met dank aan de gemeente Heerenveen

Jurylid Andries de Haan
Andries de Haan (1963) studeerde aan de conservatoria in Arnhem, Leeuwarden en Alkmaar waar hij de
studies bugel en directie hafabra voltooide. Voor Wilson (Zwitserland) verrichte hij veel clinics en
demonstraties in binnen- en buitenland. Op dit moment concentreert hij zich op dirigeren, schrijven,
presenteren en organiseren. Als jurylid is hij geintereseerd in de mens achter zijn instrument. Hij zegt
daarover: ‘Je bent toch spin in het web en als ik een positief schakeltje kan zijn in de ontwikkeling van een
muzikant, op welk niveau dan ook, geeft me dat een bijzonder GRUTSK gevoel. Daar doe je het voor’

