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Beste donateur en belangstellende
De lente lijkt al begonnen, maar toch nog even een terugblik naar de start van 2019.
Op de nieuwjaarsreceptie hebben we 3 leden gehuldigd: Truus Waijer, 12½ jaar lid,
AnneJoke v.d. Meiden, 40 jaar lid en Bas Ruitenberg met zijn 60-jarig lidmaatschap!
In februari hebben een aantal blazers en slagwerkers weer mee gedaan in 2 bijzondere scénes
van Kunst Met Mekaar hier in onze wijk. Voor wie deze voorstellingen nog nooit heeft gezien;
écht een aanrader.
Dankzij een sponsoractie van Univé, zijn onze slagwerkers in nieuwe T-shirts gestoken.
Bovendien hebben ze 2 grote troms mogen aanschaffen. Die gaat u horen op Koningsdag!
Het familieconcert op 14 april, heeft als thema “Superstars”.
U hoort muziek van superstar Mozart tot Armin van Buren. Slagwerker Clara de Mik van Slagerij
van Kampen is de superstar uit onze eigen wijk. Een vrolijk programma voor de hele familie!
Bijzonder is dat de WAMV weer benaderd is door muziektheater ‘De Plaats’.
Ons fanfareorkest gaat meespelen in het theaterstuk “Gedroomd Land” in park Zypendaal.
Ook aandacht voor een optreden van ‘KABOEM’ in juni. De slagwerkers treden op met de
Turkse dans- en muziekgroep El Ele, muziekvereniging DWS en kinderen van Klimmendaal.
Ons laatste optreden voor de zomer is de dag van de Arnhemse Muziekfederatie in Park
Sonsbeek. In het hele park klinkt die zondag muziek van verschillende muziekverenigingen.
Op onze facebookpagina doen we verslag van al onze activiteiten.
Graag tot ziens bij één van onze optredens!
Het bestuur van de West Arnhemsche Muziekvereeniging

CONCERTAGENDA
ZONDAG 14 april 14.00 uur FAMILIECONCERT

Concert door alle slagwerkers, blaasleerlingen en het fanfareorkest van de WAMV.
Montessoricollege Utrechtseweg Arnhem. Entree €2,-

ZATERDAG 27 april 09.00 uur RONDGANG Koningsdag

Wilhelmus op het Nassauplein. Aansluitend met versierde fietsen achter de fanfare aan door
Lombok en Heijenoord. Daarna kinderspelen op het Nassauplein.

10-11-12 mei MUZIEKTHEATER DE PLAATS ‘Gedroomd land’
Park Zypendaal. Kaartverkoop www.theaterdeplaats.nl/gedroomd-land

ZONDAG 23 juni SONSBEEK MUZIEKFESTIVAL

De aanvangstijd van ons optreden vindt u t.z.t. op onze website.

VRIJDAG 28 juni 19.00 uur KABOEM

Theaterzaal Klimmendaal. Slagwerkers WAMV, DWS en El Ele.

De volgende nieuwsbrief verschijnt in september 2019
Slagwerkers in hun nieuwe Tshirts

