N I E U W S B R I E F

april 2021

Het is Pasen, de lente is begonnen, maar alles is nog té rustig buiten, vindt u ook niet?
De WAMV is nu al een jaar aan het laveren tussen wat wel en niet kan en mag.
Dat vereist veel van onze leden en het bestuur. We willen hierbij alle leden en donateurs bedanken
voor hun steun aan de vereniging in deze lastige tijden.
In september speelden we op het alternatieve wijkfeest en week de fanfare uit naar een zaal in
Elden. Maar slechts na 3 repetities gingen de deuren weer dicht en de instrumenten in de koffer.
Ook de slagwerkers moesten weer stoppen met hun activiteiten. Teleurstelling alom.
In november hebben 2 kerstensembles gerepeteerd om nog optredens te verzorgen op verschillende
locaties in de stad. Eén van de ensembles heeft nog gespeeld in het Openluchtmuseum… en toen…
u raadt het al . Vooral geduld hebben en niet bij de pakken neerzitten.
In februari zijn we fanatiek gestart met online theorielessen op verschillende niveaus, o.l.v. onze
dirigent Geert Jan Dijkerman. Jong en oud verdiept zich in mineur en majeur, intervallen en ritmes.
De jongeren kunnen inmiddels weer in groepen muziek maken. Dus het leeft weer in ’t Kluphuis!
We hopen dat ook de volwassenen snel mogen samenspelen, want er is toch niets leukers dan dat?!

Wat in elk geval niet stil staat, zijn de voorbereidingen voor het 100-jarig jubileum
van de WAMV in 2022. We kijken uit naar dat kroonjaar, waarin hopelijk weer alles kan.
We blijven ondanks alles optimistisch en hebben met potlood al optredens in de agenda staan.
Begin september speelt het fanfareorkest mee aan een bijzondere voorstelling van
Muziektheater de Plaats. Ditmaal op Landgoed Mariëndaal, in ‘onze’ achtertuin.
U kunt de WAMV blijven steunen door bij online aankopen via www.wamv.nl naar Sponsorkliks
te gaan en uw onlinebestelling te plaatsen bij bekende bedrijven als Bol.com, Mediamarkt, Cool blue,
enz. De WAMV ontvangt dan een klein bedrag.
Fijne Paasdagen en blijf gezond! Het bestuur van de West Arnhemsche Muziekvereeniging

C O N C E R T A G E N D A onder voorbehoud
2,3,4 september deelname Muziektheater de Plaats ‘Op koude grond’
Fanfareorkest

Locatie Landgoed Mariëndaal

17 september Airborneherdenkink Arnhem-West
De volgende nieuwsbrief verschijnt in september 2021
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