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Wie is deze man?

Nieuwe webpagina (.com) en email adres: amso.orkest@gmail.com
Dankzij Nick Thomas hebben we nu een super website waar alle relevante makkelijk
kan worden gevonden inclusief een link om de gespeelde muziek te downloaden via onze
leden pagina. Nick stelt feedback altijd op prijs.
Kerstconcerten 2017
Zondag 10 december
Speciaal kerstconcert om 15.00 in de Sint-Urbanuskerk, Bovenkerk.
Er zijn drie groepen betrokken bij dit concert dus laat het familie en
vrienden bijtijds weten.
Kaartjes zijn al te koop via onze website: 10,00 / 5,00 (t/m 18 jaar)
incl. consumptiebon.
De geweldig kerst flyer is weer door Vincent Kwa gemaakt.

Kerstkaarten
Bij Kerst hoort de traditie van kerstkaarten. We hebben onze eigen
kerstkaart ontworpen, binnenkort te koop voor slechts 1,00 euro.

Concerten in 2018
Voorjaar 2018 programma
Weber Der Freischutz Ouverture
Haydn Trompet concert in Eb solist - Nicolas Isabelle
Beethoven Symfonie nr.3 in Eb Eroica
Concert data: april 2018

za. 07 20.00 uur Paaskerk
zo. 08 15.00 uur Broek in Waterland
Najaar 2018 programma

Beethoven
Mozart
Schumann

Corialanus overture
Klarinet concert solist - Tom Wolfs
4e Symfonie op.120 d-klein

Concert data: oktober 2018

za. 06 15.00 uur De Luwte
za. 13 20.00 uur Paaskerk
zo. 14 15.00 uur Broek in Waterland
Leden
Wij zijn heel blij om Tammo weer te zien en heten Mary de Reus bij de 1e violen
hartelijk welkom, en ook een zeer verlaat welkom aan Walter Kanning (sorry Walter).

Wat kan je doen om ons orkest te helpen
i. Als je iemand bent met ideeën kun je je aansluiten bij een van de commissies
aansluiten: bestuur, concert planning, programma commissie, sponsor groep….
ii. Of de instrumenten van en naar concerten rijden in een gehuurd busje of
misschien ken je iemand die een busje heeft.
iii. Als jij of iemand in je familie bekend zijn met boekhouding zou de
kascommissie
dankbaar zijn met je hulp.
Bij voorbaat dank.

