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Voorjaarsconcert

Advendo in Sprookjesland

Oudeschoot

Advendo in Sprookjesland
Heeft u ook zo genoten van het prachtige winterse landschap van de afgelopen maanden. Besneeuwde daken, rijp aan de bomen, kortom echt winter in Nederland. De winter heeft ook zo zijn nadelen. Zo kon ons Adventsconcert in Katlijk in december 2009
door het winterse weer geen doorgang vinden. Maar in 2010 zijn wij natuurlijk wel
weer van de partij.
Heeft u trouwens gemerkt dat als er sneeuw ligt, iedereen ineens vrolijker lijkt te zijn
en iedereen ineens zijn hand opsteekt om u te begroeten? Heerlijk toch. Alleen die
Elfstedentocht, dat lijkt toch echt nog een sprookje te blijven. “Giet it noch oan?”

13 maart 2010
Aanvang : 20.00 uur
Sionskerk te Oudeschoot
Toegang:
Donateurs : gratis
Niet-donateurs : € 5,- per persoon

Agenda 2010

Sprookjes zijn dan ook meteen het thema voor ons voorjaarsconcert. Dit jaar iets
vroeger in de tijd dan u wellicht van ons gewend bent, namelijk op 13 maart, maar
wel weer in de Sionskerk in Oudeschoot. Veel van de stukken die Advendo voor u zal
spelen deze avond hebben een link met het thema sprookjes. Het belooft een avond te
worden om niet snel meer te vergeten.

13 mrt 20.00 uur: Voorjaarsconcert Sionskerk Oudeschoot
16 apr: Concert 3 Friesche Advendo’s
12 dec 16.00 uur: Adventsconcert Skoattertsjerke Oudeschoot
19 dec 16.00 uur: Adventsconcert Thomastsjerke Katlijk
Voor meer data, zie onze website:
www.brassbandadvendo.nl

In de pauze is er natuurlijk weer een grote verloting met prachtige prijzen. Aanvang
van het concert is om 20.00 uur. Toegang is voor donateurs gratis. Bezoekers die
geen donateur zijn, kunnen dat op deze avond worden of betalen € 5,- per persoon
entree. Tot ziens in Advendo Sprookjesland!

Advendo, wist u dat …?

Adventsconcert Oudeschoot 2009 groot succes
Op 13 december 2009 gaf Advendo haar jaarlijkse Adventsconcert in de Skoattertsjerke in Oudeschoot. Dit jaar met medewerking van de “Four Flutes” onder leiding van
Leontien van Nesselrooij. Voor een vrijwel volle Stoattertsjerke speelde Advendo een
gevarieerd programma van Kerst en Adventsmuziek. Ook Advendo’s eigen brasskwintet heeft een 4-tal stukken ten gehore gebracht. Heeft u het concert gemist. In 2010
staan ook weer 2 Adventsconcerten op het programma.

Sponsors:

• Als u Brassband Advendo intypt op Google u circa

6.790 resultaten krijgt.
• Onze website, www.brassbandadvendo.nl, in die
resultaten op nummer 1 staat.
• Wij daar best heel trots op zijn.

Mogelijk concert 3 Advendo’s
Mogelijk organiseert Muziekvereniging Advendo uit
Deinum/Boksum/Blessum, samen met ons en een derde
Advendo uit Friesland op 16 april een concert met 3
Advendo’s. Bij het uitgeven van deze nieuwsbrief is
helaas nog niet meer bekend over dit concert, maar het
initiatief voor dit concert is in ieder geval heel positief.
Houdt u dus onze website in de gaten en kom alles te
weten over dit unieke concert van 3 Friese Advendo’s.

Vrienden van Advendo:
Tenge Hoveniersbedrijf,
Lugtmeier’s Assurantiekantoor.
Uw bedrijf kan hier ook staan. Kijk op onze
website voor de mogelijkheden.

