
BBG Nieuwsflits            Januari 2020 
 
Ter verbetering van de communicatie binnen onze vereniging is deze periodieke nieuwsbrief in het leven 
geroepen (functioneel, informatief, zonder veel franje). 
Sommige bestuursbesluiten worden vast gelegd in beleidsnotities. Deze zullen we vooralsnog verzamelen en 
onderaan deze nieuwsbrief toevoegen, zodat je deze altijd terug kunt lezen. 

Agenda: 
Za. 15 Feb 2020 BigBand Gorcum Friends concert (19:30 – 23:30 uur) 
Za. 18 apr 2020 Jazz festival Gorinchem (13:00 – 15:30 uur – Grote Markt) 
Za. 2 mei 2020   Bevrijdingsfestival in binnenstad Gorinchem (11:00 – 20:00 uur) 
Wo. 6 mei 2020 Ladies Night Sligro Gorinchem 
18 jul t/m 30 aug Zomervakantie (geen repetities) 
Za. 26 sep 2020 Big Music Cruise 2020 

 
Opties voor optredens:  

Zo. 3 mei 2020 BigBand festival - optreden (1 uur) tussen 11:00 en 19:00u (tijdens 
event ‘Proef de lente’) in Zevenbergen 

Zo. 17 mei 2020 Festival Zandmeren (bij Kerkdriel in de buurt) – van 11:00 tot 17:00u 
Zo. 14 juni 2020 BigBand Festival Boxtel (’s middags in centrum van Boxtel) 
Za. 12 sep 2020 Najaarsmarkt (Boskoop? Gerard Haneveer / groenehartjazz@gmail) 

 
Verjaardagen: 

15-01-2020 Evita Hoogendoorn 
22-01-2020 Ruud de Bruijne 
7-2-2020 Ruud Mesman 
24-2-2020 Jos Bergwerff 



Nieuws: 
• In het afgelopen half jaar hebben Ruud Mesman en Maurits enorm veel tijd en 

energie gestoken om een podium te bouwen. En ook in de kerstvakantie hebben ze 
zich weer overtroffen door het verder te verbeteren en te professionaliseren. Hulde 
aan deze heren voor dit geweldige resultaat. Bedankt Ruud en Maurits! 

• Inmiddels hebben zich al kandidaten voor de Alt sax vacature gemeld. Deze zullen in 
de komende weken een keer mee komen spelen. 

• Ons optreden op het bigband festival in Zevenbergen op zondag 3 mei 2020 gaat niet 
door; we kunnen de bezetting niet rond krijgen ; er zijn teveel muzikanten die niet 
kunnen.  

• Jammer dat er tijdens repetities nog steeds zo lang gewacht moet worden, voordat 
iedereen betreffende nummer gevonden heeft. Daarom verderop in deze 
nieuwsbrief nogmaals het onderwerp ‘Actuele bladmuziek’.  Dit is de lijst met 
bladmuziek die je in je map moet hebben in een, voor jou handige, volgorde zodat je 
snel het betreffende nummer kan vinden. Dus zorg dat je map op orde is op de 
eerstvolgende repetitie, zodat we niet te veel tijd verspillen met het zoeken naar de 
juiste bladmuziek.  

Vacatures: 
• Pianist / Toetsenist 
• Trombonist 

• Trompettist  
• Alt saxofonist 

Actuele bladmuziek: 
1. 25 or 6 to 4 
2. Abaco 
3. A night like this 
4. Big Spender 
5. Chega de Saudade 
6. Children of Sanchez 
7. Come Fly to me  
8. Cry me a river 
9. Crazy little thing called love 
10. De Wandelclub 
11. Deacon Blues 
12. Deacon Jack’s gospel shack 
13. Dont’t get around much anymore 
14. Fever 
15. Four miles a Gallon 
16. Glenn Miller 
17. How High the moon 
18. How Sweet it is 
19. I’ve got the world on a string 
20. I’ve got u under my skin 
21. Moanin 
22. More 
23. Moonlight Serenade 

24. Mr. Zoot Suit 
25. Nou’s Blue 
26. Pick up the pieces 
27. Round Midnight 
28. Rhythm is gonna get you 
29. Sunny 
30. September 
31. Sound of Silence 
32. Still got the blues for you 
33. Sway 
34. Sweet Georgia Brown 
35. That Ole Devil Called Love 
36. The Lady is a tramp 
37. The Opener 
38. The Swinging shepherd blues 
39. Tribute to Jerry Gray 
40. Tweet Fatique 
41. Valerie 
42. Young Hearts run free 
43. You’re nobody til somebody loves 

you 
44. You’ve got a friend in me

  



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 zomer-
vakantie). 
 
20191101 – We starten elke repetitie strak om 20:15. 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. 
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