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Muziekexamens 
Op zaterdag 8 juli zijn Dirkje Snijders, Harm Kouws 
en Anne Vissers voor hun praktijkexamen op 
geweest in Tilburg. Wij zijn verheugd te kunnen 
mededelen dat zij allemaal geslaagd zijn. Een paar 
maanden geleden waren ze al met fantastische 
cijfers geslaagd voor het theoriegedeelte, vandaag 
dus ook voor het officiële hafabra praktijk-examen. 
Harm Kouws en Anne Vissers voor diploma B en 
Dirkje Snijders voor A. Allemaal van harte 
gefeliciteerd. 
 

 
 

Wie wil er mee? Vlado Kumpan 
Op zaterdag 2 december speelt Vlado Kumpan in 
Duiven. Deze beroemde Slowaakse trompettist 
treedt dan met zijn blaaskapel op in het Cultuur-
centrum De Ogtent in Duiven. In het verleden zijn 
we vaak met een gezelschap muzikanten en 
aanhang naar de concerten van Vlado toe geweest. 
We horen graag of er behoefte is om deze traditie 
weer op te pakken. Kaarten kosten 18,50. Opgave 
kan via nieuwsbrief@jubilatedeo.nl.  
 
Meer info  
 

 
Vlado is de linkse 

Speeltuinconcert 
Op donderdag 13 juli vindt het jaarlijkse 
speeltuinconcert plaats in Speeltuin d’n Hommel 
aan de Kruksebaan in de Breedeweg. Sinds jaar en 
dag sluit Fanfare Jubilate Deo met dit concert het 
muzikale seizoen af en luidt hiermee het begin van 
de zomervakantie in. Naast het fanfare-orkest en de 
slagwerkgroep zullen ook de samenspeelgroep en 
de blokfluiters op dit concert te horen zijn. Het 
concert begint om 19:00. Na het concert zal met 
een hapje en een drankje voor alle muzikanten, 
vrijwilligers en hun partners, het muzikale seizoen 
afgesloten worden. 
 

 
 

Fijne vakantie 
Het bestuur van Fanfare Jubilate Deo wenst 
iedereen een hele fijne vakantie toe. We zien elkaar 
graag weer terug op de eerstvolgende repetitie. 
 
De slagwerkgroep start op woensdag 6 september 
weer met de eerste repetitie. De fanfare begint een 
week eerder en begint op donderdag 31 augustus. 

 
Aankomende optredens 
Datum Tijd Activiteit Wie 

13-07 19:00 Speeltuinconcert F,S,L,B 

10-09 13:30 Oogstfeest F 

23-09 16:00 Wijnfeesten F 

??-11 ?? Sint Maarten F,S 

12-11 15:00 Uitwisselingsconcert 
Lennisheuvel 

F,S 

L = leerlingen, S = slagwerkgroep, B = 
blokfluitgroep, F = fanfare 

http://www.vwmkapel.nl/vlado-kumpan-2017

