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Adventsconcerten
m.m.v. Adri de Boer

Chr. Brassband
Oudeschoot

Volg ons nu ook op Facebook !

15 december 2013
Aanvang : 16.00 uur
Skoattertsjerke te Oudeschoot
22 december 2013
Aanvang : 16.00 uur
Thomastsjerke te Katlijk

Adventsconcerten Advendo met Adri de Boer
Wij zijn bijzonder trots te kunnen melden dat we dit jaar voor zowel ons Adventsconcert in de Skoattertsjerke te Oudeschoot als ons concert in de Thomastsjerke te Katlijk
troubadour Adri de Boer als gast mogen verwelkomen. Na ons enorm succesvolle
voorjaarsconcert met het Berkoper Popkoor, kijken we uit naar twee sfeervolle Adventsconcerten met de Friese singer-songwriter Adri de Boer.

Entree : Gratis

Agenda 2013 - 2014

Tien keer stond de Friestalige zanger met zijn liedjes in de finale van het Friese songfestival ‘Liet’ en twee keer won hij met zijn melodieuze vertolking van een eigen lied.
Zijn Friestalige programma omvat prachtige luisterliedjes door hem begeleid op gitaar
of piano. Ingetogen en dan weer uitbundig. Altijd uit het hart. Uiteraard zullen Adri en
Advendo ook gezamenlijk een aantal stukken ten gehore brengen.

2 nov :
23 nov :
14 dec :
15 dec :

De concerten vinden plaats op 15 december in Oudeschoot en 22 december in Katlijk.
Beide concerten beginnen om 16.00 uur en de entree is gratis. We hopen u uiteraard
te mogen verwelkomen op een van beide concerten.

22 dec :

19.00 uur Najaarsconcert Federatie Rinkelbom
13.30 uur Intocht Sinterklaas Oudeschoot
12.00 uur Kerstmarkt Centrum Heerenveen
16.00 uur Adventsconcert Skoattertsjerke
Oudeschoot
16.00 uur Adventsconcert Thomastsjerke Katlijk

8 mrt :
12 apr :

Voorjaarsconcours Drachten
Voorjaarsconcert Advendo

Intocht Sinterklaas Oudeschoot

Voor meer data en actuele aanvangstijden, zie onze website:

Op 23 november komt Sinterklaas weer aan in Oudeschoot. Net
als vorig jaar is Advendo door de Muziek Piet gevraagd voor de
muzikale omlijsting te zorgen. Vanaf half twee zijn wij weer
van de partij. Wanneer de Sint om twee uur aankomt, zullen
we voor de Sint en alle kinderen die komen kijken leuke liedjes
spelen. Misschien krijgen onze muzikanten nog wel iets in hun
schoen… Misschien wel een chocolade trompet...

Wist u dat…

Vacatures

 Advendo in 2014 weer deelneemt aan het voorjaarsconcours in Drachten

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

 Wij inmiddels flink op de concourswerken aan het studeren zijn
 Wij het werk Broken Sword al aardig onder de knie hebben en dit op het Najaarsconcert van

de Federatie alvast ten gehore zullen brengen
 Dit werk dan ook beoordeeld wordt, zodat we daarna de puntjes op de i kunnen zetten

Sponsors:

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

Vrienden van Advendo:
Tenge Hoveniersbedrijf,
Lugtmeier’s Assurantiekantoor.

