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Adventsconcert 12 december 2021 Trinitas
Na een jaar waarin vrijwel alle activiteiten van Advendo door de corona pandemie stil hebben gelegen,
zijn wij blij dat we dit jaar wel weer een Adventsconcert kunnen organiseren. Als de situatie rondom
het corona virus het toelaat en er geen beperkende maatregelen zijn om een concert te organiseren, is
zondag 12 december om 16:00 uur Trinitas het toneel van Advendo’s Adventsconcert. De kerstmuziek
staat inmiddels op de lessenaar en we hopen dat wij u weer een gezellige middag mogen bezorgen.
Kom dus op 12 december naar Trinitas in het centrum van Heerenveen. Toegang is gratis. Wij houden
ons aan de dan geldende maatregelen. Het tonen van een corona toegangsbewijs (QR-code) voor toegang is mogelijk van toepassing.

Wist u dat...
 Brassband Advendo in 2022 76 jaar bestaat?
 Wij in 2022 alsnog ons 75 jarig jubileum gaan vieren?
 Wij een viertal nieuwe leden hebben mogen verwelkomen?

Rabo Club Support groot succes voor Advendo
Advendo heeft dit jaar wederom 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. Voor onze blazers is een goed passend mondstuk van groot belang. Een goed mondstuk verbetert
niet alleen de klank van een instrument, maar helpt ook bij het vergroten van het toonbereik. We
hebben via Rabo Club Support geld ingezameld om onze leden een goed mondstuk te laten aanmeten.
Via deze weg willen we leden van de Rabobank die op ons hebben gestemd uiteraard bedanken.

Advendo kijkt weer vooruit
We kunnen ons als Advendo niet heugen dat wij sinds de oprichting, nu 75 jaar geleden, gedurende zo
lange tijd niet hebben kunnen spelen. We zijn dan ook blij dat we inmiddels met wat extra hindernissen
weer op een redelijk normale manier op dinsdagavond muziek kunnen maken. Hoe anders was dat
afgelopen anderhalf jaar. Concerten kwamen te vervallen, repetities gingen niet door, geen nieuwsbrief, kosten liepen door… Zelfs ons geplande 75 jarig jubileum concert ging niet door. Een en al
treurnis en er leek maar geen eind aan te komen. Tot september dit jaar. Een optreden in het Posthuis
Theater in het kader van “Ticht nei Iepen” gaf ons weer goede moed. Wat was het fijn om weer op te
treden, niet alleen voor het publiek, maar ook voor onszelf. Voorzichtig zijn we weer optredens aan het
plannen, zoals ons Adventsconcert, optredens met Kerst en natuurlijk ons jubileumconcert begin 2022.
We kijken er naar uit om u ook weer te ontmoeten.

Sponsors

 Wij daar erg blij mee zijn en hopen dat zij nog vele jaren bij
ons blijven.
 Wij heel veel zin hebben in ons jubileumconcert?
 Wij u allemaal daar weer hopen te ontmoeten.

Optredens Advendo
2021
13 nov 19:30 - Federatiefestival Ateliers Majeur
12 dec 16:00 - Adventsconcert Trinitas
15 dec 19:30 - Begeleiding besloten dienst Trinitas
24 dec 19:00 - Voorprogramma Kerstnacht Sportstad
25 dec 06:00 - Rondgang verzorgingshuizen en Oudeschoot
25 dec 09:30 - Begeleiding dienst Kerstochtend Sionskerk

2022
9 apr - 75 jarig jubileumfeest en jubileumconcert
Op de hoogte blijven van ons programma voor 2022?
Kijk op onze website: www.brassbandadvendo.nl
Alle optredens onder voorbehoud en volgens geldende
richtlijnen.

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 !

