
Beste muzikanten van de gemeente Aalten, 

 

De Aaltense Orkest Vereniging en Advendo Lintelo nodigen jullie van harte uit om mee te doen aan onze 
gezamenlijke concerten in de maand juni. 
 

15 juni 2019: Play-in voor muzikanten vanaf diploma A  

Onder leiding van dirigent Henk Jan Heijnen gaan we om 13.30 starten met het samen doorspelen van 4 
tot 5 stukken voor het gezamenlijk concert om 20.00 uur (zaal open voor publiek om 19.30 uur) met 
m.m.v. hoornkwartet “vier temperamenten”. 

Locatie: de Hofnar, Polstraat 7, Aalten inloop vanaf 13.00 uur 

Van deelnemende muzikanten wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 7,50 p.p. Hiervoor ontvangt 
iedere deelnemer 2 consumptiemuntjes en een broodmaaltijd. Deze bijdrage ontvangen we graag via de 
eigen vereniging.  

 

22 juni 2019: Feel the beat voor slagwerkgroepen 18.30 uur 

Locatie: Grote ring Farm en Country Fair, Westendorpweg 2, IJzerlo 

Slagwerkgroepen hebben zich reeds aangemeld en deze organisatie loopt! 

 
29 juni 2019: Play-in voor jeugdige spelers in opleiding  

Onder leiding van Ivo Kouwenhoven wordt om 10.00 uur gestart met repeteren. Om 15.00 uur vindt het 
slotoptreden plaats voor publiek. Neem voor de gezamenlijke picknick je eigen lunchpakketje mee, voor 
drinken wordt gezorgd. Na de lunch (om 13.00 uur) mogen de hele prille beginners ook aansluiten, bijv. 
blokfluiters of vanaf 1 maand spelend op instrument. Uiteraard is het fijn wanneer een aantal 
doorgewinterde (jeugdige) muzikanten meedoet ter ondersteuning. 
Er zijn voor de jeugdplay-in per deelnemer geen kosten aan verbonden.  

De doelstelling van Ivo Kouwenhoven bij het leiden van een jeugd play-in is om kinderen enthousiast te 
maken en houden voor blaasmuziek. Hierbij zet hij het kind centraal! Educatieve muziek afgewisseld 
met leuke maar doeltreffende muzikale spelletjes (zoals ademsteun, luisteren en samenwerken) zullen 
aan de doelstelling van deze dag zeker bijdragen. 
 
Locatie: Kulturhus Lintelo, Schooldijk 23, Lintelo 

Willen jullie meer weten? Neem contact op met één van ons. 

 

namens AOV,      namens Advendo Lintelo, 

Bert Hinkamp en Hanneken Wentink   Kees van Egmond en Thea Herder 
info@aovaalten.nl     secretariaat@advendolintelo.nl 


