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Adventsconcerten besluiten jubileumjaar Advendo
Op 15 juni vierde Advendo haar 65 jarig bestaan. Traditiegetrouw werd een mooi
concert georganiseerd. Tradities heeft Advendo ook rondom de feestdagen, want dit
jaar organiseren wij wederom een tweetal Adventsconcerten. Daarnaast zijn we, net
als vorig jaar, te beluisteren op de Kerstmarkt in Oudeschoot en tijdens het voorprogramma van de Kerstnachtdienst bij Sportstad Heerenveen.
Voor onze Adventsconcerten hebben wij een geweldig gastoptreden voor u in petto.
Wie vorig jaar ons concert in Oudeschoot heeft bezocht, heeft reeds kennis kunnen
maken met Flewiel (http://flewiel.webklik.nl).

Adventsconcerten 2011
m.m.v. Flewiel
11 december 2011
Aanvang : 19.30 uur
Locatie : Skoattertsjerke te Oudeschoot
18 december 2011
Aanvang : 16.00 uur
Locatie : Thomastsjerke te Katlijk

Toegang voor beide concerten is gratis

Agenda 2011 - 2012

Het optreden van Flewiel in de Skoattertsjerke was vorig jaar een enorm succes. Zodoende heeft Advendo de drie heren van Flewiel dit jaar opnieuw uitgenodigd, maar
nu voor zowel Oudeschoot als Katlijk. Wij kijken er nu al naar uit. Advendo laat u uiteraard weer genieten van kerstmuziek in allerlei variaties. En het mooie van dit alles
is dat de beide concerten op 11 en 18 december nog steeds gratis toegankelijk zijn.
Graag tot ziens bij een van onze Adventsconcerten.

19 nov 2011 : Optreden bij intocht Sinterklaas Oudeschoot
10 dec 2011 : Optreden Kerstmarkt Oudeschoot
11 dec 2011 : Adventsconcert Skoattertsjerke Oudeschoot
18 dec 2011 : Adventsconcert Thomastsjerke Katlijk
24 dec 2011 : Voorprogramma Kerstnachtdienst Sportstad
25 dec 2011 : Rondgang bejaarden- en verzorgingshuizen
25 dec 2011 : Begeleiding dienst Kerstochtend Sionskerk
3 mrt 2012 : Deelname concertconcours Drachten
14 apr 2012 : Voorjaarsconcert Advendo
Voor meer data en aanvangstijden, zie onze website:
www.brassbandadvendo.nl

Wist u dat…
 Advendo in 2011 dertig leden telt; een geweldig aantal
 Er in 2011 vijf nieuwe leden bijgekomen zijn

Terugblik 65 jarig Jubileumconcert Advendo

 Wij hier uiteraard erg trots op zijn

Advendo kijkt met veel plezier terug op het jubileumconcert van 26 maart 2011. Het
was een feest om voor zo’n volle zaal te mogen spelen en zoveel oud-leden en ouddirigenten te mogen begroeten. Wij hebben ontzettend genoten van deze avond, waar,
naast het optreden van Advendo, ook een optreden door het W.A. Nijenhuis schoolorkest werd gegeven. Dit schoolorkest was het resultaat van een muziekproject op de
W.A. Nijenhuisschool in Katlijk. De muziekquiz en het optreden van een gelegenheidsdweilorkest maakten de feestavond compleet. We hopen u uiteraard binnenkort weer
te mogen begroeten bij een van onze concerten.
Sponsors:

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

