BBG Nieuwsflits

februari 2019

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

Agenda:
Za.9 feb 2019
Wo.6 Mrt 2019
Za.30 Mrt 2019
Zo.12 Mei 2019
Za.22 jun 2019
Za.29 Jun 2019
Juli 2019
Za.28 Sep 2019

‘BigBand Gorcum Friends’ concert in de Bunker
Algemene ledenvergadering (vanaf 21:00 uur)
Best Jazz 2019 (bij Backyard BigBand in Best)
Jazz-festival Gorinchem
BigBand on the Beach (bij Bigband Boxtel in Boxtel)
‘Made in Gorcum’ festival (maand vd amateurkunst)
Zomerstop BBQ (vakantie regio Midden vanaf 20-7)
Big Music Cruise in Gorinchem

Opties voor optredens:
Wo. in Jul 2019
Publiekelijke zomeravond repetitie op de Grote Markt
Zo.31 mei 2020
Ballroom dancing optreden in A’dam (1e pinksterdag, ‘s avonds)
Begin mei 2020
Bevrijdingsfestival in binnenstad Gorinchem

Verjaardagen:
7 Februari
24 Februari
3 Maart
19 Maart
23 Maart

Ruud Mesman
Jos Bergwerff
Tim Brouwershaven
Eric Meier
Paul van der Heijden

Nieuws:
•

•
•

•

•

Komende zaterdag 9 februari geven we ons ‘BigBand Gorcum Friends’ concert in de
Bunker, waar we vrienden en ook onze sponsoren voor hebben uitgenodigd.
Het programma ziet er als volgt uit:
o 17:30 Inloop
o 18:00 Gezamenlijke maaltijd
o 19:30 Inloop/ ontvangst sponsoren
o 20:15 Optreden
o 21:15 Einde optreden, naborrelen aan de bar
Het tenue waarin we optreden is:
o Wit overhemd (in de broek)
o Blauwe stropdas
o Blauwe broek
o Witte sneakers
Neem voor alle zekerheid je bladmuziek leeslampje mee en zorg dat je bladmuziek
op volgorde ligt (de volgorde wordt nog in een apart email rondgestuurd).
Zondag 12 mei mogen we op het Jazz festival optreden. Tijdstip en andere details
volgen later.
Zaterdag 29 juni organiseren we het ‘Made-in-Gorcum’ festival (in het kader van de
Maand van de Amateurkunst) ; op dit festival worden diverse Gorcumse kunsten
vertoond (Kunst, Zang, Dans en muziek (en uiteraard ook BigBand muziek)). Meer
informatie volgt nog, maar zet de datum alvast in je agenda!
Bestuursbesluit: Voorheen is er soms wat twijfel geweest over het al dan niet door
gaan van een repetitie i.v.m. een lage opkomst. We spreken daarom in het vervolg af,
dat de repetitie ALTIJD door gaat, tenzij vooraf middels de nieuwsbrief is vermeld dat
er geen repetitie is (zoals bijvoorbeeld de kerst- of zomervakantie).
We herhalen het nog maar een keertje: 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!

Vacatures:
•
•
•
•

Toetsenist
Trombonist
Trompettist
(deeltijd) bassist

Uit de oude doos:
26-9-2013
(lage repetitie opkomst
is van alle tijden)

