
 

   

 

Nieuwsbrief 1,  februari 2021 Politie BigBand Oost-Nederland 
 
 
 
 
 
 
Muziekvrienden,  
 
 
Als u deze Nieuwsbrief ontvangt zijn we al weer een eindje op weg in 2022. Wij hopen dat u geen of weinig 
last heeft ondervonden van het Coronavirus dat ons de afgelopen twee jaar in de greep heeft gehouden. 
 
Vanaf woensdag 19 januari 2022 zijn we weer aan het repeteren. Gelukkig kunnen we door het aanpassen 
van de maatregelen weer volop aan de bak. Wat voelt het goed om weer bij elkaar te zitten en weer een 
muzikale uitdaging te hebben. 
 
Allereerst willen wij u informeren over ons jubileumconcert. Zoals in de laatste Nieuwsbrief aangekondigd 
stond dit concert gepland voor 27 maart 2022 maar afgelopen dinsdag hebben we als bestuur besloten dit 
concert toch te moeten verplaatsen naar een moment later in het jaar. Hoewel we de datum nog niet hebben 
kunnen vastleggen wordt het vermoedelijk zondag 9 of zondag 16 oktober 2022. We komen hier later op terug. 
 
Het concert dat we op zondag 23 januari 2022 zouden geven in de schouwburg in Deventer is door Corona 
doorgeschoven naar januari 2023.  
 
Op zaterdag 30 april 2022 zal de Politie BigBand Oost-Nederland op verzoek van de 100 jarig 
Oranjevereniging aan de Mesdagweg in Wolfheze een optreden verzorgen. Dit concert zal in de namiddag 
plaatsvinden.   
 
Verder zal de Politie BigBand Oost-Nederland op zaterdag 14 mei 2022 een optreden verzorgen in het kader 
van het jubileum van de Arnhemse Federatie van Muziekgezelschappen. Dit optreden wordt gehouden in de  
“Rozet” in Arnhem. Op deze dag zullen bij de Arnhemse Federatie aangesloten muziekverenigingen verspreid 
over verschillende locaties een optreden verzorgen. 
 
Verder is een optreden toegezegd tijdens de Airborne herdenking in Renkum op zaterdag 17 september 2022. 
 
 
Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website: www.politiebigband.nl 

Ook kunt u ons volgen op onze pagina: www.facebook.com/politiebigbandoostnederland.  
 

 

 

 

 

Guus Philips, voorzitter     Marcel Jansen, secretaris 
 

Indien u geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen kunt u hier klikken (met de toetsen ctrl en muisklik) er 
wordt dan automatisch een email opgestart waarna u zich kunt uitschrijven. 
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