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U bent welkom op ons Voorjaarsconcert 
De winter is weer uit het land en we hebben al een paar lentedagen achter de rug. 

Heerlijk, het is weer voorjaar.  

 

Zoals u van ons gewend bent organiseren wij ook dit jaar weer een Voorjaarsconcert 

en wel op 14 april aanstaande. Een gezellige avond met voor elk wat wils. Een con-

courswerk, een concertmars, iets uit de oude doos en muziek met een knipoog. Ui-

teraard hebben we tijdens de pauze weer onze traditionele verloting met fantastische 

prijzen.  

 

We zien u graag op 14 april en neem gerust uw familie, vrienden of kennissen mee, 

zodat we er samen een gezellige avond van kunnen maken. De toegang voor dona-

teurs is gratis. Geen donateur? Een kaartje kost € 5,- bij de ingang. 

Agenda 2012 

14 apr : 20.00 uur Voorjaarsconcert Advendo 

1 mei : 19.30 uur Optreden in Herema State 

11 mei : 19.30 uur Deelname Solistenfestival Oranjewoudflat 

12 juni :  19.30 uur Optreden in Mariënbosch 

29 juni : 19.30 uur Zomeravondconcert Oude / Nieuwehorne 

3 nov : 19.30 uur Federatiefestival Rinkelbom Heerenveen 

 

Voor meer data en aanvangstijden, zie 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. 

Sponsors: 

Tweede prijs voor Advendo op Voorjaarsconcours 
Advendo heeft op 3 maart jl. deelgenomen aan het Voorjaarsconcours van het OMF. 

Het OMF is de Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân. 

 

Advendo kwam voor het eerst uit in de vierde divisie en voor ons optreden ontvingen 

we een keurige 2e prijs. Het koraal Regent Square (nr. 73 uit het rode boekje) haalde 

80.67 punten, en was daarmee het best beoordeelde koraal in de vierde divisie.  

Advendo bracht verder de werken Diogenes en Convergents ten gehore. Van de jury 

kreeg Advendo hiervoor respectievelijk 80.67 en 77.5 punten. Gemiddeld 79.08 pun-

ten, een tweede prijs en een tweede plek in onze divisie. Al met al een resultaat om 

trots op te zijn.   

Wist u dat… 
 Advendo op 17 januari 2012 een donatie heeft ontvangen 

van het Coöperatiefonds van de Rabobank?  

 Advendo deze donatie gebruikt voor aanschaf van muziek 

en instrumenten, om onze leerlingen te stimuleren muziek 

te (blijven) maken? 

 Advendo erg blij is met deze donatie. Rabobank, bedankt! 

 
Voorjaarsconcert  Advendo 

 

14 april 2012 
Aanvang : 20.00 uur  

Locatie : Sionskerk Oudeschoot  

 

Toegang:  

Donateurs : gratis 

Niet-donateurs : € 5,- per persoon 

AAA   DDD   VVV   EEE   NNN   OOO   DDD   

Chr. Brassband 
 
     Oudeschoot 

Vacatures 
Hoewel Advendo een vrij complete bezetting heeft, zijn we 

nog wel op zoek naar nieuwe leden. We zoeken versterking 

voor onze cornet- en trombonesectie en een slagwerker is 

ook van harte welkom. Ben of ken je iemand die bij ons wil 

spelen, neem dan contact met ons op via emailadres: 

info@brassbandadvendo.nl.  


