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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: 
19 dec t/m 3 jan Kerstvakantie  

 
Opties voor optredens:  

April 2021 Jazz festival Gorinchem 
Mei 2021 Bevrijdingsfestival Gorinchem 
? 2021 Bigband festival in Best 
Juni 2021 Sommer Time festival 
25-9-2021 Big Music Cruise 2021 

 
Verjaardagen:  

Okt / Dec Geen jarigen 

Nieuws: 
• In verband met de Covid-19 (Corona) virus pandemie hanteren we het door KNMO 

goedgekeurde protocol en daarnaast ons eigen aanvullende protocol. Deze kun je 
vinden op onze website bigbandgorcum.nl evenals de opstelling van de bigband in de 
repetitie ruimte. Lees dit nogmaals een keer door en hou je strikt aan deze regels 
omwille van je eigen gezondheid maar zeker ook die van je mede-muzikanten. 

 
• In de komende periode zullen we per week beoordelen of we de eerstvolgende 

repetitie door laten gaan of niet en of we met de hele bigband of alleen met één of 
meerdere secties repeteren. Hier leent de nieuwsbrief zich uiteraard niet voor. 
Daarom zal dit via de groeps-app bekend worden gemaakt.  

 
• Zoals al eerder vermeld gaan alle eerder geplande optredens dit jaar niet door. In 

voorgaande jaren hebben we in februari een Bigband Gorcum Friends concert in 
eigen huis georganiseerd. Ook dit concert gaat niet door.  

 
• Inmiddels zijn Xavier (trompet), Tim (trompet), Peter (Alt-sax), Dax (piano) en Luna 

(Alt-sax) nu officieel lid van onze bigband. Van zangeres Anne-Marie op 2e zang 
hebben we uiteindelijk afgezien en besloten om toch maar een zanger te zoeken. 



Binnenkort zullen we zanger Glenn Fenns nogmaals een keer uitnodigen om te 
komen proef zingen. Chris Monster vult nog (tijdelijk) de trompet sectie aan.  
 

• Bij deze nieuwsbrief is ook een lijst met de actuele bladmuziek toegevoegd. Zorg dat 
je deze bladmuziek altijd bij je hebt op de repetities. 

 
• Er wordt een nieuw ventilatiesysteem in onze repetitie ruimte aangebracht door de 

gemeente. Op welke termijn dit gaat plaats vinden is vooralsnog nog niet bekend. 
 

• In de bestuursvergadering van 18-11-2020 is besloten om het bestuur uit te breiden 
met Maurits Branderhorst als aspirant algemeen bestuurslid die zich specifiek zal 
bezig houden met de techniek. 
 

• Andere wetenswaardigheden die binnen CSG spelen maar niet specifiek betrekking 
hebben op onze bigband:  
 

o Op 19 november en 19 december van dit jaar worden 2 Acoustic Heart 
Sessions gehouden: dit zijn optredens van Peter Krako en Elske de Wal die 
covers van James Taylor ten gehore brengen voor max.  24 man publiek. 

o Zodra de Corona maatregelen het toelaten zullen maandelijks muziek film 
avonden georganiseerd worden in de zaal in de bunker. 

 
• Tot slot wensen wij jullie en je naasten, namens het bestuur, heel veel sterkte, 

wijsheid en kracht in deze roerige tijden. Houd moed en 1,5 meter afstand, blijf thuis 
en gezond!  

Vacatures: 
• Trombonist • Zanger 

 
  



Actuele bladmuziek: 

  

titel geluidsfragment
1 25 or 6 to 4 https://www.youtube.com/watch?v=dkG_dhevrYQ
2 Abaco https://www.youtube.com/watch?v=ppMQ9onnnpM
3 All of me https://www.youtube.com/watch?v=Pqh8a-tUvLM
4 Chega de Saudade https://www.youtube.com/watch?v=djeRHLiAjpI
5 Children of Sanchez https://www.youtube.com/watch?v=cs89mWRxC_A
6 Come Fly with me https://www.youtube.com/watch?v=KYrva7O1XRE
7 Computer https://www.youtube.com/watch?v=jFiFG338-2g
8 Cry me a river https://www.youtube.com/watch?v=RgCfRaA4kRU
9 Deacon Blues https://www.youtube.com/watch?v=aHtvfJccFWg

10 Deacon Jack s gospel shack https://www.youtube.com/watch?v=vcZZJ9nc1Ac
11 Don t get around much anymore https://www.youtube.com/watch?v=7nV7emRLy7Q
12 Feeling Good https://www.youtube.com/watch?v=A_A9MDe7kOI
13 How High the moon https://www.youtube.com/watch?v=AUVNZ2QQqTc
14 How Sweet it is https://www.youtube.com/watch?v=uK9iCBdZwAk
15 I ve got the world on a string https://www.youtube.com/watch?v=Q7EZboWpf90
16 I ve got u under my skin https://www.youtube.com/watch?v=JyE-Gx3Ne-8
17 Moanin https://www.youtube.com/watch?v=gd-_cp3j-sA
18 Mr. Zoot Suit https://www.youtube.com/watch?v=zzaXANXNMYY
19 Pick up the Pieces eenvoudig https://www.youtube.com/watch?v=nEnesWvgfoI
20 Rhythm is gonna get you https://www.youtube.com/watch?v=McPwB1kO0Qs
21 Round Midnight https://www.youtube.com/watch?v=KX2V9cLGkCU
22 September https://www.youtube.com/watch?v=_TTdzF2Z6ZU
23 Skyliner https://www.youtube.com/watch?v=tKYC5VQ9X2E
24 Sound of Silence https://www.youtube.com/watch?v=x4B4boUsJ1s
25 Still got the blues for you
26 Sunny https://www.youtube.com/watch?v=6-k-hetAqKE
27 Sway https://www.youtube.com/watch?v=lZM-5SYr2Yk
28 Switch in time https://www.youtube.com/watch?v=II_XvGVZP4Q
29 The Chacha what gotcha https://www.youtube.com/watch?v=R5uCZ9Sf53o
46 The Lady is a tramp https://www.youtube.com/watch?v=zezIN92B7S8
47 The Opener https://www.youtube.com/watch?v=uSoolDxNhiM
48 Tweet Fatique https://www.youtube.com/watch?v=Ue5Yd_ALz4k
49 Valerie https://www.youtube.com/watch?v=2RMSnbvgtlc
50 Verhicle https://www.youtube.com/watch?v=JI76x0UYuT4
51 Why dont't you do right https://www.youtube.com/watch?v=KKX2RLgp7os
52 You're nobody til somebody loves you https://www.youtube.com/watch?v=YTz14XY65TM
53 You've got a friend in me https://www.youtube.com/watch?v=ifzNKnnshxE



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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