
 

 
 

Sinds het uitkomen van de vorige nieuwsbrief staat de wereld op zijn kop en dus  
ook de WAMV! We konden ineens niet meer samen spelen en alle optredens moesten we helaas 

afgelasten. We zochten naar alternatieven en maakten filmpjes waarvoor ieder lid thuis een opname 
kon inspelen. Is dat makkelijk? Echt niet!  
De leerlingen kregen les van hun docenten via een videoverbinding. De jonge slagwerkers konden 

als eersten weer samen repeteren; buiten op het schoolplein en later in het Kluphuis. Het fanfare 
orkest deelden we op in 4 ensembles, want anders pasten we niet in de zaal. Voor blazers was de 

regel; 2 meter afstand!! 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

  
 
 

 
 

Ook nu, na de zomer gelden nog steeds de strenge regels. Vandaar een ingetogen Airborne 
herdenking in Lombok, waarbij alleen de Last Post geblazen wordt door een trompettist van de 
WAMV. 

 
Na de vakantie zijn ook de jonge slagwerkers én de volwassen slagwerkers weer gestart met 

repeteren. Zij kunnen gelukkig gewoon in het Kluphuis blijven, omdat de groepen kleiner zijn. 
 
De ensembles presenteren zich op de wijkdag ‘anders dan anders’ op zondag 20 september.  

Tussen half 1 en half 5 spelen ze om de beurt op het Nassauplein. 
Achtereenvolgens hoort u de blazersklas, het saxofoonensemble en 2 koperensembles 

met bijbehorend slagwerk. De moeite waard om te komen luisteren! 
 

Ondertussen zochten we naarstig naar een passende ruimte om tóch weer met het complete orkest 

te kunnen spelen. Dankzij een tip van muziekvereniging Crescendo, start de fanfare volgende week 

in zaal “Ons Huis” in Elden. Het zal best vreemd zijn, maar ook weer snel vertrouwd, om weer met 

elkaar in een zaal te zitten en de hele club weer te horen. 

Hopelijk vinden we nog mogelijkheden om dit jaar nog een optreden te verzorgen,  

in kleine groepen of met het complete orkest. 

Tot die tijd, blijf gezond en blijf fan van de WAMV 

Het bestuur van de West Arnhemsche Muziekvereeniging  

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

ZONDAG 20 september WIJKDAG   13.30-16.30 uur 
4 ensembles van de WAMV geven optredens op het Nassauplein. 
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