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Adventsconcert met Chr. Mannenkoor Steenwijk
We zijn al weer druk aan het repeteren voor ons Adventsconcert. Uiteraard spelen we bekende kerstmuziek, maar we hebben ook een aantal stukken op de lessenaar staan die we op het federatieconcert
in november hebben gespeeld. Hiermee maken we ons programma heel gevarieerd en toegankelijk.

o.l.v. Chris te Hennepe
m.m.v. Chr. Mannenkoor Steenwijk
11 december 14.30 uur - Trinitas

Chr. Mannenkoor Steenwijk
Net als Advendo bestaat ook het Chr. Mannenkoor Steenwijk 75 jaar. Het Adventsconcert leek ons
daarom een mooie gelegenheid om de samenwerking op te zoeken. Chr. Mannenkoor Steenwijk is
opgericht op 6 februari 1946. Momenteel bestaat het koor uit ruim 60 enthousiaste leden. Het koor
heeft inmiddels diverse CD’s opgenomen, waarvan de eerste in 1996.

Wist u dat...
 Advendo op kerstochtend weer vroeg op pad gaat?
 Een deel van onze leden al vanaf 6.00 uur onderweg is?
 Zij spelen op verschillende locaties in Oude en Nieuweschoot.
 Dit al jaren traditie is en onze leden hier altijd naar uitkijken?
 Ons bestuurslid Harm Luik in april een lintje heeft gekregen?

U komt toch ook?
Het jaarlijkse Adventsconcert van Advendo is dit jaar op 11 december om 14.30 uur in Trinitas in Heerenveen. We hebben Trinitas gekozen als locatie om voldoende ruimte te hebben voor onze vereniging
en het koor. De toegang tot het concert is gratis, bij de uitgang kunt u vrijwillig een bijdrage doen aan
de kosten van dit concert.

Rabo Club Support
Iedereen verdient een club. Het is als een 2e huis. Een plek waar je elkaar ontmoet, elkaar sterker
maakt en helemaal jezelf kunt zijn. Kortom: verenigingen zijn onmisbaar. Daarom helpt de Rabobank
graag met kennis, netwerk en geld om ambities te realiseren. Ze geven als coöperatieve bank ieder
jaar een deel van hun resultaat terug aan de verenigingen. Leden van de Rabobank kunnen stemmen
op deelnemers van Rabo Club Support, waaronder muziek, sport en andere verenigingen uit de regio.
Advendo heeft ook weer meegedaan aan Rabo Club Support. Doel van de deelname was het inzamelen
van geld voor een nieuw tenue. Wij hebben een cheque ter waarde van € 1.126,68 in ontvangst mogen
nemen. Iedereen die op ons heeft gestemd willen wij bij deze hartelijk danken voor deze stem.

Sponsors

 Harm door de burgemeester van Heerenveen is benoemd tot
Lid in de orde van Oranje-Nassou?
 Wij ontzettend trots zijn en hopen dat Harm nog jaren muziek
kan blijven maken met Advendo.
Altijd al een instrument willen spelen, of heeft u vroeger gespeeld en wilt u dit wel weer gaan doen? Kom vooral eens langs
op onze repetitie avond, dinsdagavond vanaf 19:45 uur. We
repeteren in de Sionskerk in Oudeschoot. We hebben altijd plek
voor enthousiaste muzikanten.

Optredens Advendo
11 dec - Adventsconcert - Trinitas
24 dec - Voorprogramma Kerstnachtdienst - Sportstad
25 dec - Begeleiding kerkdienst - Sionskerk
15 apr - Voorjaarsconcert
Op de hoogte blijven van ons programma?
Kijk op onze website: www.brassbandadvendo.nl

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 !

