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Voorjaarsconcert
Chr. Brassband

23 maart 2013
Aanvang : 20.00 uur
Locatie : Sionskerk te Oudeschoot

Oudeschoot

Volg ons nu ook op Facebook !

Samen met :

Berkoper Popkoor

Het voorjaar begint…
Met het voorjaarsconcert van Advendo en het Berkoper Popkoor
Op 23 maart heet Brassband Advendo u van harte welkom op haar Voorjaarsconcert.
We hebben weer een programma samengesteld met voor elk wat wils, waaronder een
mooie mars, een fantastische solo en een groot concourswerk. Maar er is meer. Dit
jaar heeft Advendo het Berkoper Popkoor onder leiding van Frederika van der Meer te
gast.

Het Berkoper Popkoor is opgericht in 2004 en telt inmiddels 42 enthousiaste leden uit
Oldeberkoop en omgeving. Het koor wordt tijdens optredens en repetities begeleid
door een combo, bestaande uit een gitariste, een bassist, een drummer, een percussionist en een toetsenist. Optredens van dit koor staan vaak bol van de verrassingen en
ook wijzelf laten ons graag verrassen deze avond. Nieuwsgierig geworden, kijk dan
alvast eens op www.berkoperpopkoor.nl.

Entree : € 5,00 - Donateurs gratis

Agenda 2013
23 mrt :

20.00 uur Voorjaarsconcert samen met Berkoper
Popkoor Sionskerk Oudeschoot
31 mrt : 9.30 uur Begeleiding Paasdienst Sionskerk
Oudeschoot
19 apr : 19.30 uur Solistenfestival Oranjewoudflat
24 mei : 19.30 uur Zomeravondconcert Federatie in
Oudeschoot
2 nov :
19.30 uur Najaarsconcert Federatie Rinkelbom
Voor meer data en actuele aanvangstijden, zie onze website:
www.brassbandadvendo.nl

Uiteraard zullen we ook samen een aantal stukken ten gehore brengen. Wij kijken al
uit naar ons voorjaarsconcert, want het belooft een heel mooie avond te worden.
Graag tot ziens op 23 maart.
Aanvang : 20.00 uur
Locatie : Sionskerk, Marktweg 55 Oudeschoot
Kaarten verkrijgbaar bij de ingang voor € 5,00 per persoon. Donateurs van Advendo
hebben op vertoon van de donateurkaart gratis toegang.

Wist u dat…
 Advendo sinds begin dit jaar een cornettiste rijker is?
 Zij dan 10 jaar niet heeft gespeeld, maar alweer de sterren van de hemel blaast?
 Er een mooie Courtouis cornet voor haar is aangeschaft?
 Wij erg blij zijn met deze aanwinst en hopen dat ze lang lid blijft van Advendo.

Sponsors:

Vacatures
Hoewel Advendo een vrij complete bezetting heeft, zijn we
nog wel op zoek naar nieuwe leden. Een Bes Bas blazer
staat op ons verlanglijstje en ook een extra slagwerker is
van harte welkom. Ben of ken je iemand die bij ons wil
spelen, neem dan contact met ons op via emailadres:
info@brassbandadvendo.nl.

Vrienden van Advendo:
Tenge Hoveniersbedrijf,
Lugtmeier’s Assurantiekantoor.
Uw bedrijf kan hier ook staan. Kijk op onze
website voor de mogelijkheden.

