
Amoroso bericht 
 

Het is feest! 
 

Amoroso bestaat op 20 december 2010 namelijk 90 jaar! Amoroso is 
daarmee een van de oudste verenigingen van Roswinkel en nog 
steeds springlevend. Dit heugelijke feit willen wij graag met u vieren. 
Dit willen wij doen middels een spetterend jubileumconcert op 
zaterdag 15 januari 2011 in theaterboerderij De Noorderbak. 
 
Voorafgaand aan dit jubileumconcert wordt ’s middags voor 
genodigden een receptie gehouden bij café Pagters. Van wat ik nu 
gehoord heb belooft het een mooie avond te worden. U bent alvast 
van harte uitgenodigd om ons jubileumconcert bij te wonen, het 
begint om 20:00 uur. 

 
 
 

 
 

 
In de afgelopen tijd hebben we geen optredens gehad. Dat wil niet zeggen dat we niets gedaan 
hebben. Het wordt de komende tijd namelijk een drukke muzikale bedoening en daar hebben 
we de afgelopen tijd flink voor geoefend. 
 
Op 27 november 2010 komt Sinterklaas weer naar het dorp en Amoroso draagt daar uiteraard 
haar muzikale steentje aan bij. Op het moment van schrijven moet dat echter allemaal nog 
gebeuren. Hopelijk valt het weer een beetje mee en valt en niet te veel sneeuw.  
 
Een paar weken later staat op 11 december 2011 het kerstconcert gepland. Het kerstconcert 
organiseren wij al een paar jaar samen met zangvereniging Zang en Vriendschap uit  
‘De Maten’. Nieuw dit jaar is de aanwezigheid van een accordeonensemble. U bent allen van 
harte welkom in ’t Stadhoes, het kerstconcert begint om 19:30 uur. 
 
Zoals gezegd beginnen we het jaar met een feestelijk jubileumconcert op 15 januari 2011. 
Vervolgens hebben we dan nog twee maanden de tijd om ons voor te bereiden op de  
jaarlijkse uitvoering  op de laatste zaterdag van maart, ditmaal is dat 26 maart 2011, eveneens 
in theaterboerderij De Noorderbak.  
 
Zoals u ziet hebben we weer een volle agenda. Het zou voor zo’n mooie vereniging als 
Amoroso fantastisch zijn als wij over 10 jaar wederom een jubileumconcert mogen houden. 
Om dat te kunnen bewerkstelligen, kunnen wij nieuwe leden goed gebruiken. Met het begin 
van een nieuw jaar zijn er veel goede voornemens. Wellicht dat daar ook een paar muzikale 
voornemens bij zitten?  
 
 

 
 

 
 
 

Bestuur en leden van muziekvereniging Amoroso  
wensen een ieder prettige Kerstdagen  

en een goed en muzikaal 2011! 
 

 


