BBG Nieuwsflits

januari 2019

Ter verbetering van de communicatie binnen onze vereniging is deze maandelijkse nieuwsbrief in het leven
geroepen (functioneel, informatief, zonder veel franje).

Agenda:
Geplande optredens:
9 feb 2019
eigen-huis concertje in de Bunker
30 Mrt 2019
Best Jazz 2019 (bij Backyard BigBand in Best)
28 Sep 2019
Big Music Cruise in Gorinchem
Opties voor optredens:
11 /12 Mei 2019
Jazz-festival Gorinchem
22 juni 2019
BigBand on the Beach (bij Bigband Boxtel in Boxtel)
Juni 2019
Maand van de amateur kunst in binnenstad Gorinchem
Juli 2019
Publiekelijke zomeravond repetitie op de Grote Markt
2020
Ballroom dancing optreden in Amsterdam
2020
Bevrijdingsfestival in binnenstad Gorinchem

Diversen:
Maart 2019
Juli 2019

Algemene ledenvergadering
Zomerstop BBQ (vakantie regio Midden vanaf 20-7)

Verjaardagen:
15 Januari
22 Januari
7 Februari
24 Februari

Evita Hoogendoorn
Ruud de Bruijne
Ruud Mesman
Jos Bergwerff

Nieuws:
•
•
•

•
•
•

Het eigen-huis concertje in de Bunker op 12 januari 2019 gaat helaas niet door ; we
hebben de bezetting niet rond kunnen krijgen. We hebben dit optreden verplaatst
naar 9 februari 2019, de bezetting is dan wel in orde en gaat dus definitief door.
Voor onze deelname aan ‘BigBand on the beach’ in Boxtel op 22 juni zijn we nog
bezig om de bezetting rond te krijgen.
Voor het inventariseren van de bezetting voor optredens sturen we een email met
een datumprikker bericht. Pas als bekend is dat we de bezetting rond krijgen
kunnen we het e.e.a. voor een optreden gaan organiseren. Het is dus van groot
belang dat je zo snel mogelijk hierop reageert. Dus reageer direct op zo’n verzoek
en laat weten of je mee kan doen! Dat maakt het voor de organisatie een stuk
makkelijker.
Toetsenist Johan Tol kon door privé omstandigheden tot nu toe niet komen, maar
heeft nog steeds het plan om binnenkort een keer met onze bigband mee te komen
spelen om te kijken hoe dit bevalt.
Heb je het al geregeld? ; Vanaf 1 januari 2019 is de contributie aangepast naar
€17,00 per maand ; wijziging van het bedrag gaat niet automatisch; dus een ieder
moet zelf zorg dragen dat het aangepaste bedrag maandelijks wordt overgemaakt!
Elk lid mag 1x per jaar kosteloos gebruik maken van de Bunker
Vanuit het bestuur (Nina, Evita, Sylvia, Ruud de B, Wil en Ruud M) wensen wij ieder

EEN GEZOND EN MUZIKAAL 2019

Vacatures:
•
•
•
•

Toetsenist
Trombonist
Trompettist
(deeltijd) bassist

uit de oude doos (17-12-2015: Optreden op de IJsbaan op de Grote Markt in Gorinchem.)

