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Voorjaarsconcert
‘Brittain is the land of Brass’
12 april 2014 - 20.00 uur
Locatie : Sionskerk te Oudeschoot

Het voorjaar begint …
Op 12 april heet Brassband Advendo u van harte welkom op haar Voorjaarsconcert
met als thema ’Advendo Goes Brittain’. We hopen er samen met u weer een gezellige
avond van te maken met voor elk wat wils.
We zullen het concourswerk Broken Sword ten gehore brengen, welke we tijdens het
Najaarsconcert van de Federatie gespeeld hebben. Met de opbouwende beoordeling
die we toen hebben gekregen, verwachten we nu een nog betere uitvoering te kunnen
realiseren. Daarnaast hebben we natuurlijk een concertmars op het programma en
hebben vrijwel alle stukken deze avond raakvlakken met Great Brittain.
Uiteraard is er tijdens de pauze weer de traditionele verloting met fantastische prijzen. Neem gerust uw familie, vrienden of kennissen mee. De toegang voor donateurs
is gratis en voor bezoekers die geen donateur zijn kost een kaartje € 5,- bij de ingang.
Graag tot ziens op 12 april!

Nieuwe dirigent voor Advendo
Sinds begin februari heeft Advendo een nieuwe dirigent. Chris te Hennepe uit Meppel
neemt na 12 jaar het dirigentenstokje over van Martine Reijenga. Chris is in het dagelijks leven docent in Steenwijk en muziek is zijn grote passie. Op 12 april kunt u als
publiek kennismaken met onze nieuwe dirigent op ons voorjaarsconcert. Uiteraard
zal Martine ook aanwezig zijn om samen met ons een mooie periode af te sluiten.
Namens het bestuur van Advendo heten we Chris van harte welkom en bedanken we
Martine alvast voor haar inzet voor onze vereniging de afgelopen 12 jaar.

Entree : € 5,00

Donateurs gratis

Agenda 2014
16 mrt :
12 apr :
25 apr :
29 apr :
8 jun :
19 okt :

Begeleiding kerkdienst Sionskerk
Voorjaarsconcert Advendo
Concert met Credo in Trinitas Heerenveen
Optreden in verpleeghuis Anna Schotanus
Begeleiding kerkdienst Sionskerk Ensemble
Begeleiding kerkdienst Sionskerk

Voor meer data en actuele aanvangstijden, zie onze website:
www.brassbandadvendo.nl

Wist u dat…






In de vorige nieuwsbrief stond dat we dit jaar aan het voorjaarsconcours in
Drachten zouden deelnemen.
Dat dit helaas niet doorgaat, maar wij de stukken wel graag ten gehore willen
brengen tijdens ons voorjaarsconcert op 12 april.
We twee geweldige Adventsconcerten hebben gegeven met Adri de Boer.
Er weer de nodige nieuwe muziek is aangeschaft.
Advendo op 25 april een gastoptreden heeft tijdens het concert van Credo.

Sponsors:

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

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

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

