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Voor de eerste helft van 2020 staan er weer flink wat optredens op het programma.
In februari hebben we ook dit jaar met het fanfareorkest en de slagwerkers
meegespeeld in twee scénes van Kunst Met Mekaar. Ruim 400 belangstellenden
zagen alle scénes en waren enthousiast. Op onze website staat een filmpje.
Het familieconcert heet “Van toeten, blazen en trommelen”. De WAMV pakt dan weer groot
uit. Een gezellige gevarieerde middag met muziek voor alle leeftijden! Mis het niet!

Slagwerkleerlingen spelen op de marimba

Groepsportret voor Huis Zypendaal met de Plaats

Bijzonder is dat de WAMV wederom is benaderd is door muziektheater ‘De Plaats’.
De locatie van deze voorstelling is op het mooie Landgoed Mariëndaal.
Het Groot Arnhems Kinderorkest treedt op met kinderen van de WAMV, El Ele, DWS en
Klimmendaal. De datum staat nog niet vast. Houdt u onze website in de gaten !
Uiteraard ontbreekt de WAMV niet op de dag van de Arnhemse Muziekfederatie in Park
Sonsbeek. In het hele park klinkt die zondag muziek van verschillende muziekverenigingen.
Op facebook en Instagram doen we verslag van al onze activiteiten.
Tot ziens bij onze optredens! Het bestuur van de West Arnhemsche Muziekvereeniging

CONCERTAGENDA
ZONDAG 29 maart 14.00 uur FAMILIECONCERT

Concert door alle slagwerkers, blaasleerlingen en het fanfareorkest van de WAMV.
Montessoricollege Utrechtseweg Arnhem. Entree €2,50.

MAANDAG 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.

8-9-10 mei MUZIEKTHEATER DE PLAATS ‘Gedroomd land’
Landgoed Mariëndaal. Kaartverkoop https://theaterdeplaats.nl/

VRIJDAG 12 juni (of zondag 14 juni) Het Groot Arnhems Kinderorkest
Theaterzaal Klimmendaal. Slagwerkers WAMV, DWS en El Ele.

ZONDAG 21 juni 12.00 uur SONSBEEK MUZIEKFESTIVAL
Locatie De Steile tuin. Toegang gratis

MAANDAG 6 juli 19.30 uur PLEINCONCERT
De WAMV luidt de zomer in op het Nassauplein.

De volgende nieuwsbrief verschijnt in september 2020

www.wamv.nl

