BBG Nieuwsflits

April 2019

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

Agenda:
Zo.12 Mei 2019
Za.22 jun 2019
Za.29 Jun 2019
Juli 2019
Za.28 Sep 2019

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:
23 April
25 April

Gert Jan Schaaf
Thomas Bergwerff

Nieuws:
•

•

•
•

•
•
•

Wij zijn als bigband al enige tijd te boeken via de website:
https://www.gigstarter.nl/artiesten/bigband-gorcum ; maar sinds kort staat ook de
link naar Gigstarter op onze website. Onze eerste boeking was van BestJazz en die
hebben inmiddels al een mooie review over ons optreden op Gigstarter geplaatst.
Zondag 12 mei mogen we op het Jazz festival optreden. We spelen van 14:00 uur tot
15:00 uur op de Grote Markt. Inval pianist Seth speelt met ons mee, maar we zoeken
nog wel een vervangende bas-trombonist en zanger voor dit optreden. Andere
details volgen later.
Zaterdag 22 juni spelen we op BigBand @ the beach in Boxtel. Voor dit optreden
hebben we zo goed als zeker een inval gitarist uit Boxtel gevonden, die hoogst
waarschijnlijk 2x mee komt repeteren.
Zaterdag 29 juni hàdden we het ‘Made-in-Gorcum’ festival (in het kader van de
Maand van de Amateurkunst) willen organiseren; maar dit is op verzoek van de
gemeente verschoven naar een nog nader te bepalen datum in het najaar omdat er
in juni al te veel in Gorinchem georganiseerd wordt.
Bevrijdingsfestival en dansfestijn in 2020 ; er wordt nog steeds geïnventariseerd of er
voldoende animo is voor deze evenementen en of ze haalbaar zijn.
De meeste BBG-ers hebben inmiddels de gewijzigde contributie aangepast; een
enkeling heeft het nog niet geregeld (graag nog even aandacht daarvoor).
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

Omdat we hem binnenkort
verliezen aan de Italianen,
uit de oude doos:
Workshop in Muiderberg (20-10-2015)

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).
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