Agenda optredens en acties:
11 maart

Voorjaarsconcert

10 en 12 april

Plantenactie

26 april

Koningsnachconcert

27 april

Torenblazen en aubade Koningsdag

18 mei

Avondvierdaagse

Najaarsconcert Cool Britannia

Nieuwsbrief nr. 1 2017
Beste donateurs en leden,
De eerste maanden van 2017 zitten er al weer op. De
leden van Linfano hebben deze donkere maanden
goed benut om te repeteren, zodat we straks op 11
maart een prachtig Voorjaarsconcert kunnen geven!
In deze eerste nieuwsbrief van het jaar blikken we
terug op de mooie optredens die we afgelopen
periode hebben verzorgd en geven we alvast een
voorproefje op wat we nog gaan doen dit jaar.

Van de voorzitter:

Beste donateur,
Voor u ligt alweer de eerste nieuwsbrief van 2017. Het
Nieuwjaarsconcert hebben we al weer achter de rug
en we zijn volop aan het oefenen voor het
voorjaarsconcert van 11 maart. We horen
enthousiaste verhalen van de leerlingen van de Prins
Clausschool over het muziekproject. We gaan
binnenkort een blok AMV-lessen geven aan de jeugd
van Linschoten. Kortom, volop muzikale activiteiten.
Veel leesplezier en hopelijk tot binnenkort.
Coen van der Stelt

Op zaterdagavond 5 november zat de zaal van
Dorpshuis De Vaart helemaal vol met publiek. Daar
zijn we als muziekvereniging natuurlijk heel blij mee!
De leden van Linfano waren voor de gelegenheid
gekleed in Britse stijl, compleet met bolhoedjes. Het
werd een zeer afwisselende avond, de fanfare speelde
onder andere Cry of the Celts, Rule Brittania en Lord
Tullamore. De melody percussion band bracht ook
Britse werken ten gehore zoals Liberty en Robbie
Williams’ “Let me entertain you”.
Als grande finale werd een uniek stuk gespeeld voor
fanfare en melody percussion band samen: Bohemian
Rhapsody van Queen. De muzikanten speelden live
met ondersteuning van een geluidsband met gitaar en
de zang van Freddie Mercury himself. Op het
videoscherm waren de beelden uit de clip te zien.
Voor wie deze nieuwsbrief digitaal ontvangt: als u op
onderstaande link drukt kunt u de opnames bekijken
en beluisteren via YouTube. (als u de nieuwsbrief op
papier ontvangt kunt u de URL overtypen op uw
computer/tablet/smartphone)
https://youtu.be/xlNH8Xdr5AE

Intocht Sinterklaas 19 november 2016

Kerstviering Prins Clausschool

Gelukkig ging het dit keer ook weer goed, Sinterklaas
en de Pieten zijn weer heelhuids aangekomen in
Linschoten. Het blijft ieder jaar toch weer spannend.
Nadat Sinterklaas met de boot via de Korte Linschoten
bij de 5 Decemberkade was aangekomen en
ontvangen door de burgemeester, begeleidde Linfano
Sinterklaas en de kinderen naar Dorpshuis De Vaart.

Het leerlingenorkest heeft gespeeld bij de kerstviering
van de Prins Clausschool. Het orkest zat in het
voorportaal van de school, zodat iedereen die
binnenkwam muzikaal ontvangen werd met vrolijke
kerstliedjes.

Dorpskerstboom
Nieuwjaarsconcert
Donderdag 12 januari 2017 hield Linfano haar
traditionele nieuwjaarsconcert in De Brede Vaart.
Ondanks het slechte weer (sneeuw, regen en harde
wind) was er toch een groot aantal mensen komen
luisteren en waren alle stoelen weer bezet. Ook hier
waren alle onderdelen van de muziekvereniging weer
te beluisteren, de fanfare, de melody percussion band
en het leerlingenorkest. Bij de melody percussion
band hadden twee jonge leerlingen, Marieke en
Lisanne, hun debuutoptreden met de zomerhit van
2016 Sofia van Alvaro Soler. Prachtig, wat een jong
talent binnen de vereniging!
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Sinterklaas was maar nauwelijks het land uit en
Linfano stond alweer voor de volgende klus klaar. Op
vrijdag 9 december werd de dorpskerstboom op het
plein bij het Dorpshuis feestelijk ontstoken door
burgemeester Petra van Hartskamp.
De dorpskerstboom is evenals de Sinterklaasintocht
een initiatief van stichting Linschoten Belangen (LiBel).
De muzikale omlijsting was in handen van Linfano
onder leiding van dirigent Vincent Verhage. Dit keer
was er een leuke samenwerking met het voor deze
gelegenheid opgerichte projectkoor. Onder het genot
van een glaasje glühwein of chocolademelk, kon men
genieten van het prachtige optreden van Linfano en
het kerstkoor.

U komt toch ook?

Plantenactie
Op maandag 10 en woensdag 12 april komt Linfano
weer bij u thuis langs met de plantenactie. Ook dit
jaar hebben we weer een prachtig en afwisselend
aanbod.

Project muziek Prins Clausschool

De Prins Clausschool is vanaf dit schooljaar een
samenwerking aangegaan met Linfano.
De leerlingen van groep 5,6 en 7 krijgen les van
Vincent Verhage.
22 maart ALV
Op 22 maart a.s. wordt de algemene
ledenvergadering gehouden. Als donateur bent u van
harte welkom. De stukken liggen ter inzage bij de
secretaris.

Dit gaat zelfs al zo goed dat na de voorjaarsvakantie
zal worden gestart met een schoolorkest! Na
schooltijd krijgen de leerlingen die dit graag willen de
gelegenheid deel te nemen aan het schoolorkest. Dit
schoolorkest staat onder leiding van onze
koperdocente Isabelle Roelofs.
Door de samenwerking met de Prins Clausschool
verwacht Linfano een goede instroom van jonge
mensen bij de muziekvereniging.

Bestuur Linfano: v.l.n.r. Jan Vergeer, Rumy van den
Heuvel, Janna Busscher, Jeannette Vrolijk, Gijsbert-Jan
Vermeulen en Coen van der Stelt.

AMV lessen

STICHTING VRIENDEN VAN
LINFANO

Reik ons de hand; word vriend van Linfano
In maart zal er weer een cursus Algemene Muzikale
Vorming (AMV) starten voor kinderen uit groep 4 en
5. De kinderen leren spelenderwijs ritmes, noten lezen
en luisteren naar muziek. Hiervoor worden
verschillende instrumenten gebruikt. In deze lessen
wordt er een start gemaakt met het leren noten lezen
m.b.v. een klokkenspel. De kinderen krijgen een eigen
klokkenspel mee naar huis om te oefenen en te
experimenteren. Gedurende de cursus krijgen de
kinderen ook les op een blaasinstrument, een bugel.
Wil uw kind ook graag muziek maken? Geef uw kind
dan op voor de AMV lessen bij Linfano door vóór 6
maart 2017 een mail te sturen naar info@linfano.nl
o.v.v. aanmelding AMV. Wij zullen dan zo spoedig
mogelijk contact met u opnemen.

We streven er naar deze nieuwsbrief zoveel mogelijk
digitaal te verspreiden.
Wilt u de volgende nieuwsbrief en andere berichten
van Linfano graag digitaal ontvangen?
Geef dan uw e-mailadres door aan
secretaris@linfano.nl
Zo blijft u altijd op de hoogte van onze activiteiten!

Website
Actuele informatie treft u aan op de website
www.linfano.nl. Daar zijn ook gegevens over de
vereniging te vinden en de actuele agenda. Ook via
Facebook zijn we te volgen (een Facebookaccount is
niet vereist)
De volgende nieuwsbrief verschijnt vlak voor de
zomer van 2017. Vragen, reacties en bijdragen zijn
van harte welkom via info@linfano.nl

