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Amoroso bericht 

 

Vorig jaar heeft onze muziekvereniging in het kader van haar 100-jarig jubileum uit handen 

van mevrouw Klijnsma als de commissaris van de Koning in onze provincie Drenthe een 

Koninklijke Erepenning ontvangen. Ook ontvingen we van de muziekbond KNMO een 

vergulde medaille. Sinds kort hebben de Koninklijke Erepenning en de vergulde medaille met 

bijbehorende oorkondes een vaste plek in het dorpshuis gekregen. De kast is eigenhandig 

gemaakt door Theo Ahlers.  

 

  
Koninklijke Erepenning en medaille KNMO 16 februari herdenking Walter M. Sies 

 

Jaarlijkse uitvoering 

15 april staat de jaarlijkse uitvoering van Amoroso gepland, als vanouds in theaterboerderij 

De Noorderbak. Met het thema ‘Evergreens’ speelt Amoroso voor u deze avond de gouden 

hits van vroeger. Van Abba tot Boney M., van Country Roads tot Rock Around The Clock. 

Verschillende muziekgenres komen deze avond aan bod, wel zijn het allemaal nummer 1 hits 

van de wereld. Van disco tot rock ’n roll, van country tot poprock met pakkende melodieën. 

Ook de Gebroeders Weggemans zijn weer van de partij. Genoeg ingrediënten voor een mooie, 

gezellige en muzikale avond. De avond begint om 20:00 uur, de zaal is open vanaf 19:00 uur.  

 

U kunt alvast kaarten bestellen via Aaltje Joling (06-20554678 / aaltje.joling@live.nl) en/of 

Aly Huizingh (0591-351136 / alyhuizingh@gmail.com). 

 

Donateurskaarten 

In de tweede helft van de maand mei gaan we weer met de nieuwe donateurskaarten bij u 

langs de deur en halen het bijbehorende donateursgeld op. Als u niet thuis bent doen we de 

donateurskaarten bij u in de brievenbus met het vriendelijke verzoek om uw 

donateursbijdrage over te maken. In verband met algehele kostenstijging is het donateursgeld 

verhoogd van 5 naar 6 euro per jaar. Entreegeld voor de uitvoering is voor niet-donateurs ook 

verhoogd naar 6 euro, het entreegeld voor donateurs blijft 2 euro. Hierbij alvast het 

bankrekeningnummer van muziekvereniging Amoroso: NL06 RABO 0317 1158 39. 

 

Muzikale groeten, bestuur en muzikanten muziekvereniging Amoroso 
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15 april uitvoering muziekvereniging Amoroso – theaterboerderij De Noorderbak 

 

 


