
Uw bedrijf hier? Wordt dan sponsor of vriend van 
Advendo. Kijk voor meer informatie op de website.   
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Ter gelegenheid van het 60 jarig jubileum in grote 
oplage verspreid in Oudeschoot, Nieuweschoot en 
Skoatterwald.  

Welkom 
 

Christelijke brassband Advendo nodigt u uit voor haar concert op 17 juni 2006. De 
brassband bestaat 60 jaar en viert dit met een concert in de Sionskerk te Oudeschoot. 
Het thema van de avond is Film, een combinatie van muziek èn beeld. Lees meer over 
de avond bij jubileumconcert.  
 

Op 15 juni 1946 werd Advendo opgericht als fanfare orkest. Pas in 1977 werd Adven-
do officieel brassband. Het grootste verschil tussen een fanfare en een brassband zit 
hem in het instrumentarium. De melodie wordt bij een brassband ook door een ande-
re sectie van blazers vertolkt dan bij een fanfare. 
  

Inmiddels is het 2006. Advendo bestaat 60 jaar, maar ze is niet de enige, die dit jubi-
leum viert. De  lijst me t jaargenoten van Advendo vindt u bij Geboren in 1946... 
       

In 2001 werd het dirigeerstokje doorgegeven aan Martine Reijenga. Onder haar lei-
ding speelde Advendo onder andere in maart 2006 op het Voorjaarsconcours te Drach-
ten. Lees het verslag van dit concours bij juryrapport.   
 

Advendo heeft bovendien een nieuwe website. Wat er allemaal te  zien doen en luis-
teren is op www.brassbandadvendo.nl   leest u bij Vernieuwde website.    

Jubileumconcert 

17 juni 2006 vanaf 20.00 uur  
in de Sionskerk (Marktweg) te Oudeschoot  

 

Toegang: donateurs gratis 
 niet-donateurs  €  5,- per persoon 

 

Wanneer u donateur wordt (voor € 7,50 per jaar) is 
de toegang voor u (w gezin)  natuurlijk ook gratis. 

Juryrapport 
 

Zaterdag 11 maart speelde  Advendo in de Introductiedivisie op het Voorjaarsconcours 
in de Lawei in Drachten. In de introductiedivisie wordt door de Jury beoordeeld in 
welke divisie een brassband of fanfare in de toekomst zal gaan spelen. Advendo had 
al een tijd niet meer aan een concours meegedaan. Dit concours was dan ook het mo-
ment om te kijken waar Advendo op dit moment qua muzikaliteit thuishoort. 
 

De jury prees het muzikale geheel. Ze beschreef Advendo  als een band met potentie 
en verdere doorgroeikwaliteiten. De jury gaf 79 punten op het rapport (2e prijs) . Vanaf 
komend jaar mag Advendo uitkomen in de 5e divisie. De brassband gaat komend jaar 
voor de 85 punten, want daarmee promoveert een band naar de volgende divisie. 
 

Door Omrop Fryslan zijn opnames gemaakt voor Muzyk Maskelyn. Deze opnames 
heeft Advendo inmiddels ook op cd weten te bemachtigen. 

Vernieuwde website 
 

Wanneer u binnenkort weer eens op het internet aan 
het surfen bent, neem dan ook eens een kijkje op 
www.brassbandadvendo.nl. U vindt hier alle actuele 
nieuwtjes over brassband Advendo. 
 Wanneer u wilt weten waar en wanneer u ons dit jaar 
kunt beluisteren, kijk dan in de online-agenda. Verder 
staat op de site de geschiedenis van Advendo en u 
kunt zelfs online naar Advendo luisteren. 

Geboren in 1946 

Countryzangeres Dolly Parton 
Zanger Lee Towers 
Presentator Ivo Niehe 
Ruimtevaarder Wubbo Ockels 
Ook in 1946: 
De eerste uitzending van  Arbeidsvitaminen 
Het ontstaan van Algemeen Dagblad 
Herstarten Nieuwsblad van het Noorden 

www.brassbandadvendo.nl  

Sponsors: Vriend van Advendo: Tenge Hoveniersbedrijf 




