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Beste donateur en belangstellende 

 

Op 20 september stond onze wijk stil bij de 75e herdenking van de Slag om Arnhem. 

De WAMV verzorgde de muziek bij deze indrukwekkende bijeenkomst en speelde samen met 

een doedelzakspeler. The Band of the Parachute Regiment verraste ons met een gastoptreden! 

      

Nieuwe slagwerkgroep 

Naast slagwerkgroepen voor kinderen en twee slagwerkgroepen voor volwassenen, 

gaat de WAMV starten met een lesgroep voor mensen met een geestelijke beperking,  

onder de naam ‘Phila-Slag’. Onze docent Alex Hanssen begeleidt deze nieuwe groep. 

 

Graag uw aandacht voor ons NAJAARSCONCERT op 17 november, “WAMV goes USA!”. 

Met onder andere bekende melodieën van Elvis en uit de West-side Story maken we een 

muzikale reis langs de Amerikaanse staten.  Ook onze jongste talenten laten op deze middag 

van zich horen. U bent van harte uitgenodigd. De toegang is gratis. 

 

Op maandag 23 december spelen we kerstmuziek in de binnentuin van ’t Huukske. 

(Mauritsstraat 22) De tuin is dan in sfeervol verlicht met vuurkorven. Er is glühwein en warme 

chocolademelk. Kom gezellig langs en breng de buurman of buurvrouw mee! 

 

Graag tot ziens bij één van onze optredens!  

Het bestuur van de West Arnhemsche Muziekvereeniging 

C O N C E R T A G E N D A 
 

ZONDAG 17 november 15.00 uur  NAJAARSCONCERT “WAMV goes USA!” 

Theaterzaal Groot Klimmendaal - Heijenoordseweg 5  Arnhem. Entree gratis.  
 

ZATERDAG 23 november  11.00 uur Intocht Sinterklaas 
Start bij de Heijenoordschool. Route door Heijenoord en Lombok.  
 
VRIJDAG 13 december optreden Kerstensemble WAMV    
Kasteel Middachten de Steeg. Winteropenstelling met kerstmarkt. www.middachten.nl 
15.30, 16.30 en 17.30 uur. 
 

ZATERDAG 14 december optreden Kerstensemble WAMV    
Kerstmarkt winkelcentrum de Schuytgraaf 

 

MAANDAG 23 december 19.30 uur KERST in ‘t HUUKSKE  
Kerstmuziek voor iedereen door het fanfareorkest in de tuin van ’t Huukske. 
Mauritsstraat 22.  
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