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februari 2018

Beste donateur en belangstellende
Het nieuwe jaar 2018 is van start gegaan met een koninklijk optreden.
Onze slagwerkers mochten bij de heropening van Musis Sacrum spelen voor
Koningin Máxima. In Huize Oranje hebben we er weer fans bij.
A.s. zondagmiddag 4 februari doet de WAMV mee aan het bijzondere wijkproject
‘KUNST MET MEKAAR’. U hoort ons op twee van de zes locaties;
de slagwerkers in de Sionkerk en het fanfareorkest in het KKC in het Dorp.
Voor meer informatie en kaartverkoop www.kunstmetmekaar.nl
Op onze website www.wamv.nl staat linksboven het logo van
SPONSORKLIKS. Door via deze link uw online-bestellingen te doen ontvangt
de WAMV een kleine commissie.
Vorig jaar heeft ons dat een mooi bedrag gebracht, waarvoor dank.
Kijkt u ook eens op onze facebookpagina met foto’s en filmpjes.
Graag tot ziens bij één van onze optredens!
Het bestuur van de West Arnhemsche Muziekvereeniging

AGENDA
ZONDAG 4 feb. 14.00 uur KUNST met MEKAAR
6 voorstellingen door mensen met en zonder beperking uit onze wijk.
Kaartjes €4,- (onder 18 €2,-) verkrijgbaar bij o.a. Vonk en Suburban Chef.
ZONDAG 15 april 14.00 uur FAMILIECONCERT ‘Ratatouille’
Concert door alle slagwerkers en het fanfareorkest van de WAMV.
Montessoricollege Arnhem. Entree €2,U ontvangt hiervoor een aparte uitnodiging.
VRIJDAG 27 april 09.00 uur RONDGANG Koningsdag
De WAMV speelt eerst het Wilhelmus op het Nassauplein.
Aansluitend met versierde fietsen achter de fanfare aan door Lombok en
Heijenoord. Daarna kinderspelen op het Nassauplein.
ZONDAG 10 juni SONSBEEK MUZIEKFESTIVAL
Deze hele zomerse zondag treden er verschillende Arnhemse muziekverengingen
op in Park Sonsbeek. De WAMV is er natuurlijk ook bij. De aanvangstijd van ons
optreden vindt u t.z.t. op onze website.
MAANDAG 2 juli 19.30 uur PLEINOPTREDEN
Voordat de zomervakantie begint, verzorgen we een zonnig optreden voor
de hele buurt op het Nassauplein.
De volgende nieuwsbrief verschijnt in september 2018

