BBG Nieuwsflits

Mei 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:
Deze maand geen jarigen

Nieuws:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Helaas moeten we deze maand afscheid nemen van Paul van der Heijden, die samen
met zijn gezin een nieuw bestaan gaat opbouwen in Italië. @Paul, we zullen je enorm
missen, niet alleen als muzikant en organisator/initiatiefnemer, maar zeker ook als
vriend. We wensen jouw en je gezin heel veel geluk en een prachtig leven in Italië
toe.
Jazzfestival op 12mei; inval bas trombonist Frank Kleissen vervangt Henk Zijderveld ;
helaas kon onze inval pianist Seth toch niet optreden en treden we ook op zonder
zanger, dus Anja zal de klus alleen moeten klaren.
BigBand on the Beach op 22 juni: Tijdstip optreden is van 18:00 uur tot 18:45 ;
Festival begingt al om 12:00 uur ; line-up is inmiddels bekend. Inval gitarist Joep van
de Nieuwenhuizen vervangt Ruud Wijmans ;
Big Music Cruise op 28 september ; er zijn een kleine 50 bigbands aangeschreven ;
elke bigband kan, als ze akkoord gaan met onze voorwaarden, zich tot en met 31mei
aanmelden; daarna maken wij zelf een selectie van bands die mee mogen doen.
We zullen dit jaar reclame maken voor Big Music Cruise op het LCD-scherm, langs de
A15 bij afslag Gorinchem-Oost ; onze boodschap zal minimaal 15x per uur gedurende
12 dagen lang zichtbaar zijn (dat is dus minimaal 4320 keer).
Eerste offerte verzoek ontvangen via Gigstarter, maar de ruimte bleek te klein voor
onze band, maar we worden dus wel via deze site gevonden.
Tweede offerte verzoek ontvangen via Gigstarter ; we moeten nog informeren of dit
een serieus en haalbaar verzoek is.
We hebben schilden (die tevens dienst doen als muziekstandaard) van Backyard
Bigband gekregen; we overwegen om deze op te knappen en te gaan gebruiken.
Herhaald bericht: 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.
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:

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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