Nieuwsbrief Brassband Advendo
voor donateurs, sponsors en leden

AD V E ND

1e jaargang, nr. 3 , november 2006

O

Adventsconcert
Chr. Brassband

10 december 2006
vanaf 19.30 uur in de Skoattertsjerke te Oudeschoot
m.m.v. Jan en Eric Luth op piano

Oudeschoot

17 december 2006

Welkom...

vanaf 16.00 uur in het kerkje van Katlijk
M.m.v. dwarsfluitensemble Intro

Christelijke brassband Advendo geeft dit jaar twee keer een adventsconcert. Op
beide avonden verlenen speciale gasten hun medewerking. Lees meer over het hoe

Toegang gratis

en wat bij Merry Christmas.
Op 15 juni 2006 vierde Advendo haar 60-jarig jubileum. Het jubileumconcert op 17
juni was een groot succes. Een terugblik van deze avond staat onder Terugblik.
Daarnaast deed Advendo in 2006 mee aan het Bondsconcours. Een korte vooruitblik

voor 2007 vindt u onder Wat nog komt. Hier staat ook de agenda—april 2007.
Tenslotte willen wij u niet onthouden dat Jan Jansen ‘terug van weggeweest’ is bij
Advendo. Vroeger speelde Jan de cornet, maar sinds zijn terugkomst begin 2006
speelt Jan de bas-trombone. We zijn erg blij met Jan en wensen hem veel blaasplezier toe. En…. niet meer weggaan he?!

Wat nog komt
In 2006 deed Advendo voor het eerst sinds jaren weer mee aan het Bondsconcours in
Drachten. Dit beviel zo goed, dat we ook in 2007, en wel op 10 maart, mee zullen doen
aan dit muziekfestival. Een nieuw werk is toegevoegd aan de lijst van stukken voor de
5e divisie van de Brassbandsectie, waarin Advendo is ingedeeld. Dit is het stuk Anglian Dances van Alan Femie, dat samen met Free World Fantasy en een koraal het concoursprogramma van Advendo vormt. Advendo treedt waarschijnlijk in de ochtend op.

Agenda—april 2007
25 november 14.00u
10 december 19.30u
17 december 16.00u
24 december 19.00u
25 december 06.00u
25 december 09.30u
10 maart 2007
14 april 2007

Intocht Sinterklaas Oudeschoot
Adventsconcert in Skoattertsjerke te Oudeschoot
Adventsconcert in kerkje van Katlijk
Aanvang Kerstnachtdienst, Sportstad Heerenveen
Spelen bij diverse verzorgingshuizen
Begeleiding kerkdienst Mildam
Deelname Bondsconcours Drachten
Donateursconcert in de Sionskerk te Oudeschoot

Merry Christmas
Advendo nodigt u van harte uit voor haar Adventsconcert. Op 10 december vindt deze vanaf 19.30 uur
plaats in de Skoattertsjerkje. Jan en Eric Luth zullen
deze avond opluisteren met een pianoconcert waarbij
zij, samen, 4-handig, 1 piano bespelen.
Mocht u deze avond reeds andere plannen hebben,
niet getreurd. Dit jaar wordt er namelijk ook een
tweede concert gegeven en wel op 17 december vanaf
16.00 uur in het kerkje van Katlijk. Het dwarsfluitensemble Intro onder leiding van Leontien van Nisselrooy verleent medewerking aan dit concert.

Terugblik
Advendo gaf op 17 juni 2006 een concert ter gelegenheid van haar 60-jarig jubileum. Er werd (film-) muziek
gespeeld, ondersteund met beelden uit de betreffende
films. Daarnaast was er een diashow met foto’s uit 60
jaar Advendo.
Mede door uw aanwezigheid, de geweldige sfeer en
natuurlijk de opbrengst van de grote verloting, was
het voor ons een geweldige avond. Wij hopen dat u
net zo genoten heeft als wij en begroeten u graag op
één van onze komende optredens.

www.brassbandadvendo.nl

Uw bedrijf hier? Wordt dan sponsor of
vriend van Advendo. Kijk op de website.
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