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Beste mandoline, mandola, mandoloncello, gitaar en basspelers,
Hierbij willen wij u van harte uitnodigen om deel te nemen aan onze themadag 2019,
met als thema: musicus/arrangeur Jan Wolters.
op: Zaterdag 21 september 2019
in: Cultureel Centrum “De Brinkhoeve” te Poortugaal
van: 10.00 uur tot 17.00 uur, binnenkomst vanaf 09.30 uur.
De leiding van deze dag zal in handen zijn van Jan Wolters & Benny Ludemann.
Voor wie Jan Wolters (nog) een onbekende is, in mandogita no: 4 van 2018 heeft Lenie Kerkhoven een mooi
stuk over hem geschreven, terug te vinden op onze website, www.nvvmo.nl onder het tabblad mandogita
en Jan heeft een eigen website waar je tevens ook bladmuziek van zijn arrangementen kunt bestellen voor
uw orkest. www.janwolters.nl
De inschrijving staat open voor iedereen, lid of geen lid van een orkest, aangesloten bij het NVvMO, en
de kosten bedragen inclusief lunch en welkomst kopje koffie/thee bij binnenkomst € 29,50 en dient direct bij
inschrijving te worden voldaan.
U kunt het inschrijfgeld over maken op rekeningnummer:
NL85 INGB 0000 4198 58 t.n.v. de penningmeester van het NVvMO te Rotterdam
o.v.v. themadag.
Zin om ook lekker een dag ongedwongen samen muziek te maken?
Geef u dan op voor 1 augustus as.
o.v.v. naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, email-adres, naam orkest , instrument,
en de partij die u wilt spelen.
Inschrijving kan per post of per email naar onderstaand adres.
Deze dag is voor IEDEREEN, ongeacht speel niveau. Uitgangspunt is om samen een dag lang te genieten van
muziek en gezelligheid en samenspel met elkaar.. Voelt u zich niet geremd en beleef het eens mee.
Het is niet toegestaan om in “De Brinkhoeve” eigen meegebrachte consumpties te nuttigen.
Met muzikale groet,
Namens het bestuur van het Nederlands Verbond van Mandoline Orkesten,
Jacco Nijman
Amstel 14
8032 AK ZWOLLE
038 – 453 67 26 / 06 – 18 17 67 08
E: themadag@nvvmo.nl
W: www.nvvmo.nl
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Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnr.
Emailadres
Naam orkest
Instrument
Partij

