BBG Nieuwsflits

Juni 2019

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

Agenda:
Za.22 jun 2019
Juli 2019
Za.28 Sep 2019

BigBand on the Beach (bij Bigband Boxtel in Boxtel)
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:
24 juni
25 juni
2 juli
4 juli
8 juli

Olaf Baeke
Fred Evers
Henk Zijderveld
Sylvia van Wijk
Anja Verhoeven-Hut

Nieuws:
•

•
•
•
•
•

•
•

BigBand on the Beach op 22 juni: Tijdstip optreden is van 18:00 uur tot 18:45 uur;
Festival begint al om 12:00 uur; line-up is inmiddels bekend. Inval gitarist Joep van de
Nieuwenhuizen vervangt Ruud Wijmans; Joep zal woensdag 12 en 19 juni met ons
mee repeteren.
Onze trompettist Tim van Brouwershaven heeft aangekondigd dat hij onze bigband
aan het einde van deze maand gaat verlaten omdat hij niet de inzet kan geven die hij
zou willen geven i.v.m. werk, overwerk en studie.
Vanaf komende week starten we strak om 20:15 met de repetities. Dus zorg dat je
om 20:00 uur (of eerder) in de zaal bent om je stoel, muziekstandaard en bladmuziek
klaar te zetten, je instrument uit te pakken en alvast even in te spelen.
Voorgaande weken hebben veel muzikanten de Bigband enquête ingevuld en hebben
we tijdens een vergadering alle onderwerpen uitvoerig besproken. De uitwerking van
de besluiten vergt enige tijd maar zullen z.s.m. opgevolgd worden.
Kandidaat pianiste Lianne Ladage heeft onlangs onze repetitie bijgewoond en is
enthousiast; ze heeft bladmuziek mee naar huis genomen om thuis ons repertoire te
bestuderen en zal na ons optreden van 22-6 een keer komen mee spelen.
Big Music Cruise op 28 september; de aanmelding deadline is verstreken; er hebben
zich 19 bands aangemeld voor deelname (13 nieuwe bands en 6 bands al op
voorgaande edities van BMC hebben meegespeeld); in de komende weken zullen we
de selectie maken van de bands die mee mogen doen.
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

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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