BBG Nieuwsflits

Maart 2019

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

Agenda:
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

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
Jazz @ Grote Markt (Publiekelijke wo avond repetitie op Grote Markt)
Jan/Feb 2020
BigBand Gorcum Friends concert
Zo.31 mei 2020
Ballroom dancing optreden in A’dam (1e pinksterdag, ‘s avonds)
Begin mei 2020
Bevrijdingsfestival in binnenstad Gorinchem

Verjaardagen:
3 Maart
19 Maart
23 Maart
23 April
25 April

Tim van Brouwershaven
Eric Meier
Paul van der Heijden
Gert Jan Schaaf
Thomas Bergwerff

Nieuws:
•

•
•
•

•

Evaluatie ‘BigBand Gorcum Friends’ concert : suggesties die we zouden kunnen
meenemen ter verbetering van een volgend concert (starten met The Opener, incl.
aankondiging, alle nummers aan elkaar praten, zangers niet stil zittend voor de band
laten zitten).
Bevrijdingsfestival en dansfestijn in 2020 ; momenteel wordt geïnventariseerd of er
voldoende animo is voor deze evenementen.
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!
Sommige bestuursbesluiten worden vast gelegd in beleidsnotities. Deze zullen we
vooralsnog verzamelen en onderaan deze nieuwsbrief toevoegen, zodat je deze altijd
terug kunt lezen.

Vacatures:
•
•
•
•

Toetsenist
Trombonist
Trompettist
(deeltijd) bassist

Uit de oude doos:
Giessen Oudekerk
11-9-2015

Beleidsnotities:
20190130 - De repetities gaan ALTIJD door (ook bij een lage opkomst), tenzij vooraf middels
de nieuwsbrief is vermeld dat er geen repetitie is (zoals bijvoorbeeld de kerst- of zomervakantie).

