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Sfeervolle Adventsconcerten Advendo 
Bent u alweer aan de wintertijd gewend? „s Avonds is het weer vroeg donker en binnen  staat 

de kachel of de haard weer aan. De winter is in aantocht. Zouden we komende winter eindelijk 

weer eens een Elfstedentocht krijgen… Tsja, dat is natuurlijk afwachten. 

 

Waar u wel op kunt rekenen zijn de Adventsconcerten van Advendo. Geheel volgens traditie 

geeft Advendo ook dit jaar weer een tweetal Adventsconcerten. De eerste op 13 december in 

de Skoattertsjerke in Oudeschoot, de tweede op 20 december in de Thomastsjerke in Katlijk.  

 

Het beloven twee ontzettend leuke concerten te 

worden. Natuurlijk mag u van Advendo de nodige 

kerstmuziek verwachten, maar we hebben ook 

weer een speciale gast, of eigenlijk gasten; De Four 

Flutes. De Four Flutes, onder leiding van Leontien 

van Nesselrooij, is een dwarsfluitkwartet, dat sinds 

september 2007 samen muziek maakt. De overige 

fluitisten zijn Simone Kampherbeek, Betty Ekas en 

Janine Siebesma.  (www.fluitschoolleontien.nl)  

 

Daarnaast mag u ook weer een optreden verwachten van Advendo‟s eigen Brasskwintet. 

Speciaal voor deze Adventsconcerten hebben zij een aantal stukken ingestudeerd.  

 

U leest het al, reden genoeg om op zondag 13 of zondag 20 december naar één van onze 

concerten te komen. Het mooiste van dit alles : De toegang is gratis!  

Agenda 2009 

21 nov: Intocht Sinterklaas Oudeschoot, 13.00 uur 

13 dec: Adventsconcert Oudeschoot, 19.30 uur 

20 dec: Adventsconcert Katlijk, 16.00 uur 

24 dec: Voorprogramma Kerstnachtdienst Sportstad, 19.00 uur 

25 dec: Begeleiding ochtenddienst Sionskerk, 10.00 uur 

Agenda 2010 

13 mrt: Voorjaarsconcert in de Sionskerk te Oudeschoot 

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

Advendo, wist u dat …? 
Advendo sinds het voorjaar van 2009 een eigen “Brasskwintet” 

heeft? 

Het succes van het kwintet tijdens het Voorjaarsconcert jaar 

tijdens de Adventsconcerten een vervolg krijgt? 

U dus zowel in Oudeschoot als in Katlijk een optreden van 

Advendo‟s Brasskwintet kunt verwachten? 

Vrienden van Advendo:   

Tenge Hoveniersbedrijf,  

Lugtmeier‟s Assurantiekantoor.  
 

Uw bedrijf kan hier ook staan. Kijk op onze 

website voor de mogelijkheden. 

Sponsors: 

Concertimpressie Advendo zomer 2009 
Op 4 juni was Advendo van de partij op het ge-

meenteplein in Heerenveen. Samen met de andere 

verenigingen uit de gemeente Heerenveen werd 

hier een optreden verzorgd. Onze leerlingen heb-

ben ook meegespeeld met een aantal stukken en 

kregen een groot applaus. 

 

Op 30 juni gaf Advendo een optreden samen met 

de Bazuin in Tijnje. Dit werd een zonovergoten 

concert. Tevens was dit het eerste optreden in 

onze nieuwe Advendo poloshirts. Het concert met 

de Bazuin uit Tijnje is inmiddels een jaarlijks te-

rugkerend fenomeen. In 2010 komt de Bazuin 

weer naar Heerenveen voor een gezamenlijk 

optreden. 

Vacatures 
U zult wellicht denken; vacatures in een brassband? Jazeker, wij 

hebben vacatures binnen onze brassband. Om onze bezetting 

volledig te maken zijn wij op zoek naar enthousiaste muzikanten. 

 

Op dit moment hebben wij vacatures voor een Bb Bas en voor 

diverse cornettisten. Dus heeft u zin om bij onze vereniging te 

gaan spelen en bespeelt u een van deze instrumenten, dan bent u 

van harte welkom. Neem eens contact op of kom eens meespelen 

op een repetitie-avond. Lijkt het u leuk om een instrument te 

gaan bespelen, maar wilt u eerst lessen volgen? Ook daarvoor 

bieden wij mogelijkheden. 


