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De kracht van Samen Spelen

JUBILEUM

Muziekvereniging
Wieringerwaard
in concert met
Leona Philippo
Uniek in de geschiedenis van de vereniging is dat Wieringerwaard voor het eerst
optreedt met een landelijk bekende artiest! Leona Philippo is een singer-songwriter
en actrice. Zij werd in 1979 geboren in Canada, maar verhuisde al op zesjarige leeftijd
naar Nederland. Leona is een muzikale duizendpoot; zo speelde zij de hoofdrol in
de musical Aida en was zij eerder te horen met o.a. Afrojack, Junkie XL, Candy Dulfer
en Lionel Richie. In 2012 won zij the Voice of Holland. Sindsdien geniet zij nog meer
bekendheid en treedt zij veel op met haar eigen band. Leona beschikt tevens over
dirigeertalent, want in 2016 was zij de winnares van het tv programma Maestro. Leona
zal samen met het orkest een gevarieerd, swingend repertoire ten gehore brengen!

Onze orkesten

Samen leren spelen, optreden voor publiek zijn

De muziekvereniging heeft twee orkesten.

ervaringen die de beginnende leden opdoen.

Het Groot Orkest bestaat uit ca. 30 blazers

De klank van de orkesten is warm en vol. Het

en slagwerkers. Elke vrijdagavond maken zij

repertoire dat gespeeld wordt, is zeer divers.

samen muziek met een gezellige groep mensen.

Klassieke stukken met prachtige harmonieën en

Het OpleidingsOrkest bestaat uit beginnende

melodieën worden afgewisseld met populaire

muzikanten, die veelal ook muzieklessen

muziek. Het repertoire biedt voor ieder wat wils.

volgen bij de muziekschool van de vereniging.

Ook voor jou!

Jubileumjaar

‘Plezier en
verbinding
staan bij
ons hoog
in het
vaandel’

De kracht van Samen Spelen!
Dit motto is van toepassing op Muziekvereniging
Wieringerwaard. De afgelopen zestig jaar heeft
het motto de vereniging gebracht tot wat zij nu als
vereniging is. Hierbij is ontwikkeling het kernwoord
dat in combinatie met het samenspelen de kracht
van de vereniging werd. Van drumband naar de
muziekvereniging die het nu is. Samenkomen,
gezelligheid en presteren op niveau gaan hierbij
hand in hand en maakt de vereniging een
trefpunt waar leden uit de gehele regio voor naar
Wieringerwaard komen. Om trots op te zijn, een
felicitatie waardig!
Karin Arends en Dennis Burger
Voorzitters muziekvereniging Wieringerwaard

Michiel Drijver is dirigent bij

Jubileum Projectkoor
Doet u mee?

Muziekvereniging Wieringerwaard.

Ter gelegenheid van het jubileum heeft u als

Hij doet dit met veel enthousiasme,

zanger(es) de mogelijkheid om deel te nemen aan ons

gezelligheid en muzikaliteit. Michiel

Jubileumconcert. Wij zijn op zoek naar mensen die mee

daagt de muzikanten uit om tot een

willen doen in het projectkoor. Dit betekent dat u vooraf

grote muzikale beleving te komen.

aan het concert een aantal keer (zang)repetities bijwoont

Elk concert is een feest. Op creatieve

en tijdens ons Jubileumconcert met het koor op het

wijze weet Michiel, samen met de

podium in theater Cool staat. De voorstelling wordt een

leden en de vrijwilligers, een compleet

feestje voor de bezoekers en u. Doet u mee?

programma op te stellen dat een ieder

De kosten voor deelname bedragen € 10,-.

verrast. Kom en beleef het mee!

Meer informatie: www.jubileumwaard.nl

Onze dirigent

Agenda

Van drumband, drumfanfare,
fanfare naar muziekvereniging.

2 FEBRUARI 2019

Openingsconcert Jubileumjaar

Eerste buitenlandse reis naar Antwerpen.

9 FEBRUARI 2019

Concoursen in Wieringerwaard, Hoogwoud,

Tulpenactie

Schagen, Medemblik, Amsterdam, Haarlem

9 MAART 2019

en Alkmaar.

Bag 2 school kledingactie

Van lopend naar zittend muziek maken.

10 MAART 2019
Rommelmarkt

Van muziekinstructeur naar muzikaal
leiderschap

30 MAART 2019
Foute Party

Organiseren van fancyfair, rommelmarkt,

15 JUNI 2019

oud papier, boekenmarkt, kaarsen- en

Jubileumconcert in
COOL theater, Heerhugowaard

tulpenacties.
CineWaert eerste themaconcert.

24 JUNI 2019
Muziekimpuls

Laatste buitenlandse reis naar Siensbach.

5 JULI 2019

Muziekschool onderdeel van vereniging.

Waerts Muziekpodium

Momenteel 60 leden waaronder veel jeugd.

1 NOV 2019

Vrienden+ avond

100 muziekinstrumenten in eigendom.

3 NOV 2019

Jarenlang vaste groep enthousiaste

Boekenmarkt

vrijwilligers waaronder de wekelijkse
catering.

24 NOV 2019

Muziekdag (oud) leden
De kracht van Samen Spelen

Van repetitieruimte gymzaal basisschool,
de Waert naar dorpshuis de Oude School.

21 DEC 2019

Van regie bij bestuur naar taakverdeling

Muzikale Winterwandeling
(afsluiting Jubileumjaar)

onder commissies.

wijzigingen voorbehouden

Jubileumconcert kaartverkoop: www.jubileumwaard.nl

Asbestspecialisten

de basis voor iedere bouw!

