Agenda optredens en acties:
5 november

Najaarsconcert “Cool Britannica”

19 november

Intocht Sinterklaas

9 december

Feestelijke ontsteking verlichting
dorpskerstboom samen met X-MAS
Projectkoor

12 januari 2017 Nieuwjaarsconcert

Nieuwsbrief nr. 2 2016
Flessenactie
Beste donateurs en leden,
Hierbij ontvangen jullie de tweede nieuwsbrief van
Muziekvereniging Linfano. Onze nieuwsbrief heeft tot
doel om donateurs, leden en belangstellenden te
informeren over het wel en wee van onze vereniging.
Het eerste optreden na de zomervakantie, op de
Burendag, zit er al weer op en het volgende concert
staat bijna voor de deur.

Op zaterdag 2 juli hield de muziekvereniging een
statiegeldflessen actie. Onder muzikale begeleiding
kwamen de leden van Linfano langs de deuren om
lege statiegeldflessen te verzamelen. De flessen
werden verzameld in Het Trefpunt en van hieruit
weggebracht naar de verschillende supermarkten. De
opbrengst was € 570,-.

Bij deze nieuwsbrief treft u ook de jaarlijks
terugkerende brief met acceptgiro aan. Wij vragen u
langs deze weg uw donatie over te maken. Door uw
steun houden we onze instrumenten en uniformen in
goede conditie en kunnen we onze professionele
docenten en instructeurs mede financieren.
Van de voorzitter:

Leerlingenorkest in actie Burendag

Beste donateur,
Vlak voor de zomervakantie verscheen de 1e
nieuwsbrief en hierin mocht ik mij als voorzitter aan u
voorstellen. Bedankt voor de positieve reacties die we
van jullie mochten ontvangen. Inmiddels is de herfst
nu echt ingetreden en zijn we weer volop bezig met
een nieuw seizoen vol met samen muziek maken.
Zoals u verder in deze nieuwsbrief kunt lezen staan er
weer vele activiteiten op het programma. Fijn dat u
onze vereniging wil steunen en dat we samen
(bestuur, leden, dirigenten, docenten, leerlingen en
donateurs) trots mogen zijn op onze muziekvereniging
Linfano.
Coen van der Stelt

Burendag 24 september
Op zaterdag 24 september vond de 7e Burendag
plaats, samen met de Kunstroute Linschoten. Het
thema van dit jaar was “Linschoten Stroomt”. De
weergoden waren ons gunstig gezind, het was
stralend mooi weer, rond de 23 graden! Om 8:00 uur
stonden de eerste vrijwilligers al gereed om alles klaar
te zetten voor deze dag: de kramen, banken en tafels
moesten worden neergezet, de geluidsinstallatie, het
podium, de catering enz. enz. Om 12:00 uur was alles
gereed en werd de middag geopend door
burgemeester mevrouw van Hartskamp-de Jong, ze
hees de vlag in top van de boot.

Deze boot werd ‘s middags afgetimmerd door de
jeugd uit het dorp. Het koor Sterk Spul trapte af met
een zeemanslied. Naast de verschillende kramen van
o.a. JAA Wonen, de Wereldwinkel, Vereniging Oud
Linschoten en Kern Kinderopvang waren er
activiteiten voor kinderen zoals schilderen met
chocolade, een bibberspiraal knutselen, een
dansworkshop en een springkussen. In de grote zaal
van de scholen in de Brede Vaart was een
tentoonstelling van de kunstwerken die de leerlingen
van de Prins Clausschool en de Timotheüsschool
hadden gemaakt. Ook in Het Trefpunt waren fraaie
optredens. Ademloos werd er geluisterd naar de
Herman Singers.
Het publiek werd die middag verder vermaakt met
diverse optredens van Dansgroep Attitude,
toneelgroep Jan Claussen, Sterk Spul, dansgroep Toos
en niet te vergeten Linfano met maar liefst 4
onderdelen: de saxofoongroep, de meidengroep op
altsax, het leerlingenorkest en de fanfare. Linfano
verzorgt ook altijd de drank- en eetkraam en door het
warme weer werd er aardig wat verkocht! Het was
weer een zeer geslaagde dag.

Project muziek Prins Clausschool

De Prins Clausschool is vanaf dit schooljaar een
samenwerking aangegaan met Linfano.
De school heeft bij het Fonds voor Cultuurparticipatie
een subsidie aangevraagd en toegewezen gekregen.
De dirigent of een docent van Linfano, gaat in de
groepen 5, 6 en 7 lesgeven. De leerlingen leren zo een
(fanfare)instrument bespelen. Tijdens de
muzieklessen in de groepen zijn de leerkrachten
aanwezig, zij oefenen en leren mee met de groep
zodat zij na 3 jaar de lessen kunnen overnemen.
Na schooltijd krijgen de leerlingen die dit graag willen
de gelegenheid deel te nemen aan het schoolorkest
dat onder leiding staat van de dirigent of docent van
Linfano. Tijdens schoolactiviteiten zoals Sinterklaas,
vieringen etc. zal het schoolorkest optreden.
Door de samenwerking met de Prins Clausschool
verwacht Linfano een goede instroom van jonge
mensen bij de muziekvereniging.

Themaconcert 5 november

Meidengroep o.l.v. Casper Dik

Het thema van het concert is 'Muziek uit het Verenigd
Koninkrijk'.
Alle onderdelen van Linfano zullen deze avond
optreden en de avond zal uiteraard geheel in Britse
stijl zijn!
We nodigen u hierbij dan ook van harte uit om dit
concert bij te wonen. Deze ‘night of British and Irish
music’ op zaterdag 5 november begint om 20.00 uur
in De Vaart in Linschoten.
De toegang is gratis.

Nieuwe koperdocente Isabelle Roelofs
Sinds 1 oktober jl. heeft Linfano een nieuwe
koperdocente, Isabelle Roelofs, afkomstig uit
Nieuwerkerk aan den IJssel. Haar voorganger Rob
Kerkdijk heeft naast zijn studie aan het
conservatorium ook met succes een studie rechten
gevolgd. Hij is in juni afgestudeerd en heeft in deze
branche ook al een baan gevonden. Helaas was dit
lastig te combineren met het lesgeven en hij moest
hier dan ook mee stoppen. Gelukkig hebben wij een
goede opvolger gevonden in Isabelle. Zij is als
hoorniste afgestudeerd aan het conservatorium.
Uiteraard heeft zij daar ook haar lesbevoegdheid
gehaald en ondanks haar jonge leeftijd (ze is 23 jaar)
heeft ze al veel ervaring in het lesgeven. Ze had haar
eerste hoorn leerling al toen ze op de havo voor
muziek en dans zat en geeft inmiddels les aan
leerlingen op alle koperinstrumenten. Ze geeft onder
andere ook les in Zevenhuizen, Moerkapelle en bij
muziekvereniging Caecilia in Gouderak.

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 in het voorjaar van
2017. Vragen, reacties en bijdragen zijn van harte
welkom via info@linfano.nl

STICHTING VRIENDEN VAN
LINFANO

Reik ons de hand; word vriend van Linfano

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!

