Beste muzikanten van de Blazersklas,
Het zit erop! Een jaar lang hebben jullie samen met de muziekleraar Rogier Monsieur je best gedaan om de
eerste liedjes te kunnen spelen op de instrumenten die jullie hiervoor van ons hebben ontvangen.
Wat hebben jullie afgelopen jaar hard gewerkt zeg!
Het was voor ons als fanfare geweldig om samen met jullie een eerste concert te kunnen geven op
nieuwjaarsdag. Enkele weken geleden opnieuw een concert. Deze keer een buitenconcert op het Vrijheidsplein
voor De Dussenaar. Wat gezellig dat zoveel van jullie daarbij aanwezig konden zijn!
Ondanks dat het niet heel erg warm was, waren er toch veel bezoekers die jullie graag wilde horen blazen.
Deze keer hebben jullie niet alleen samen met de fanfare liedjes gespeeld maar hebben jullie ook jullie eigen
nummers laten horen! Het was een feest om naar te luisteren. En dat binnen een jaar! Geweldig!

Wat nu?
Nu is de tijd aangebroken om je instrument in te leveren. Tijdens de zomervakantie worden ze netjes
schoongemaakt. Een aantal van jullie krijgen na de vakantie je instrument weer terug en gaan nog een jaartje
verder met de blazersklas. Voor anderen is deze gezellige periode waarin je kennis hebt kunnen maken met
muziek maken op een blaasinstrument voorbij.

Muziek blijven maken!
Enkelen van jullie hebben zich al aangemeld als lid van Fanfare Wilhelmina. Zij
krijgen voortaan (ook) muziekles via onze vereniging en gaan komend jaar hopelijk
ook al snel samen spelen in een orkestje. Van muziek wordt je vrolijk maar van
samen muziek maken wordt je pas echt blij en het zorgt vaak voor nieuwe vriendschappen.
Wij zijn van plan om komend jaar met deze nieuwe leden van de fanfare niet alleen samen muziek te maken
maar ook af en toe eens iets gezelligs te organiseren. Wat precies dat weten we nog niet!
Het wordt vast een geweldig jaar!

Hoe meld ik me aan?
Heb jij nou na afgelopen jaar ook zo’n zin om wat vaker (samen) muziek te maken meldt je dan snel aan als lid
van de fanfare. Onder leiding van één van onze docenten ga je na de vakantie dan weer lekker op je eigen
instrument aan de slag. Wij verwelkomen je graag als nieuw lid van onze vereniging

Vul het formulier in
Vul om je aan te melden de achterzijde van deze brief volledig in en lever dit aanmeldformulier in bij Anita vd
Pluijm op het Groot Zuideveld 77 in Dussen.
Rest ons nog jullie allemaal een geweldige vakantie toe te wensen.
Geniet ervan. Jullie hebben het dik verdiend.
Met muzikale groeten,
Wally de Jong
Namens bestuur en leden van
Fanfare Wilhelmina

