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Nieuwsbrief  Brassband Advendo  

voor donateurs, sponsors en leden   
3e jaargang, nr. 6, maart 2008  

www.brassbandadvendo.nl   

Een muzikaal voorjaar met Advendo 
Alweer de 6e nieuwsbrief van Advendo ligt nu voor u. Met in deze nieuwsbrief na-

tuurlijk de uitnodiging voor onze jaarlijkse uitvoering op 5 april aanstaande. U bent 

zoals altijd van harte welkom om te komen luisteren. Dit jaar hebben we weer een 

speciale gast, of eigenlijk gasten in ons midden, namelijk het koor Perspectief uit 

Heerenveen, onder leiding van John Verrijk. Tijdens de Kerstnachtviering in Sportstad 

Heerenveen zaten zowel Advendo als Perspectief in het voorprogramma. Zo is het 

idee ontstaan Perspectief uit te nodigen voor ons voorjaarsconcert. Het belooft een 

gezellige avond te worden met veel muziek, een gezamenlijk optreden van Advendo 

met Perspectief en natuurlijk in de pauze een grote verloting. De toegang voor dona-

teurs, “Vrienden van Advendo” en sponsors is natuurlijk gratis. Niet-donateurs beta-

len € 5,-.  

Jaarlijkse UitvoeringJaarlijkse UitvoeringJaarlijkse UitvoeringJaarlijkse Uitvoering    

5 april 2008 
Aanvang : 20.00 uur ; Sionskerk te Oudeschoot  

Met medewerking van : 

Koor Perspectief uit Heerenveen, o.l.v. John Verrijk 

Entree : € 5,- 

(Toegang is gratis voor donateurs.) 

Agenda 2008 
23 mrt. 9.30 uur : Begeleiding Paasdienst Sionskerk Oudeschoot 

5 april 20.00 uur : Jaarlijkse uitvoering / Voorjaarsconcert 

19 april 10.00 uur : Dorpsfeest Oudeschoot  

20 april 10.00 uur : Tentdienst Oudeschoot 

23 mei : Solistenconcours van federatie 

14 juni : Slachtemarathon, spelen op locatie langs de route 

15 juni 9.30 uur : Begeleiding tentdienst Haskerhorne 

17 juni 19.45 uur : Buitenconcert bij Marijke Hiem;  

  in samenwerking met De Bazuin uit Tijnje 

Voor meer data, zie onze website: www.brassbandadvendo.nl  

Brassbands, wist u dat ... 
• de eerste Brassband de Stalybridge Old Band uit 
Engeland is? (bron : wikipedia.nl) 

• deze eerste Brassband is opgericht in 1809 en in 
2008 nog steeds bestaat? 

• volgend jaar de Brassband eigenlijk zijn 200 jarig 
bestaan viert? Tijd voor een feestje! 

www.brassbandadvendo.nl  

Vrienden van Advendo:   

Tenge Hoveniersbedrijf,  
Lughtmeier’s Assurantiekantoor.  

Sponsors: 

Wij een donateur, u een leuke attentie... 
Advendo heeft afgelopen jaar veel geïnvesteerd in nieuwe muziek en instrumenten. 
Dit is mede mogelijk dankzij onze donateurs, sponsors en de “Vrienden van Advendo”.  

 
Helaas loopt het aantal donateurs jaarlijks langzaam terug.  
Tijd dus voor een leuke actie. Wanneer u middels aangehechte 
inschrijfkaart Advendo voorziet van een nieuwe donateur, dan 
ontvangt u van ons een heerlijke fles wijn (natuurlijk alleen 
wanneer deze persoon daadwerkelijk donateur wordt van 
Advendo). Wij hopen natuurlijk dat u ons allemaal een nieuwe 
donateur bezorgt. Wij komen u dan graag persoonlijk de heer-
lijke fles wijn overhandigen. 

Eerste prijs met promotie op Voorjaarsconcours 
Op zaterdag 8 maart was het moment aangebroken. De leden van Advendo zitten met 

knikkende knieën op het podium van de Lawei in Drachten. Ze hebben maanden naar 

dit concours toegewerkt. Met koraal 88 uit het rode boekje, het verplichte werk Like A 

Child en als vrij werk High Flyers, heeft Advendo in totaal dik 85 punten in de wacht 

gesleept. Goed voor een 1e prijs met promotie naar de 4e divisie. Mede dankzij de 

inzet van onze dirigent Martine Reijenga heeft Advendo weer een geweldig resultaat 

neergezet. 


