Reunion Dinnershow - Muziekvereniging DWS Achterveld
Wanneer:
Waar:

Zaterdag 29 oktober 2022 van 15.30 – 21.00 uur
Locatie Mechan Group Achterveld

M.m.v. Eeterij Tapperij De Hessenkar en Cafetaria de Arkel
Kaartverkoop & aanmelden

-

www.dwsachterveld.nl/reunion

Kaarten voor toeschouwers (≥12)
Kaarten voor toeschouwers (<12)
Kaarten voor meespelende oudleden / geoefende spelers
Leer instrument in 4 lessen

-

€ 22,50 (incl. diner)
€ 10,00 (incl. diner)

-

Gratis (incl. repetities en diner)

-

€ 49,95 (incl. 4 lessen, repetities,
diner)

Aanmelden om mee te spelen is mogelijk tot uiterlijk 7 september 2022 en
onder voorbehoud van beschikbaarheid instrument.
Kaartverkoop loopt van 10 september 2022 tot en met 22 oktober 2022
secretariaat@dwsachterveld.net
06 15482884
www.dwsachterveld.nl
DWS Achterveld
dwsachterveld

DWS Reunion Dinnershow
29 oktober 2022
15.30 – 21.00 uur
Mechan Groep Achterveld

De muziek van DWS is niet meer weg te denken uit Achterveld. Sinds 1935
geeft onze muziek extra glans aan nationale feestdagen, carnaval,
rondgangen en andere feestelijkheden. De rommelmarkt en het jaarlijkse
DWS-feest Eropuit! trekken zelfs bezoekers uit de hele regio.
In 2022 is DWS 87 jaar, maar nog altijd jong van geest. Tijd voor een verlaat
jubileumfeest!

DWS Reunion Dinnershow
zaterdag 29 oktober om 15.30 uur
DWS pakt bij het jubileum groots uit met een show waarin muziek, dans,
slagwerk, toneel en diner elkaar afwisselen.
Oud-leden kunnen meespelen of -dansen.
En iedereen vanaf 16 jaar kan meespelen met de DWS Blaast (fanfare) of
DWS Danst (drumband) van DWS (4 lessen zijn wel noodzakelijk). Wie wil
dat nou niet!?
Liever luisteren, kijken, proeven? Iedereen is welkom bij de Reunion!!

Kijk, luister en proef
De Reunion Dinnershow wordt een genot om te zien, horen en proeven.
Zin om dit mee te beleven? Op 10 september 2022 start de kaartverkoop
voor de Reunion Dinnershow via www.dwsachterveld.nl/reunion en bij Dog
Sport Holland (tot en met 22 oktober 2022).

Doe actief mee
We bieden onze oud-leden en andere geïnteresseerden vanaf 16 jaar de
mogelijkheid om op 29 oktober mee te spelen met fanfare of drumband of
mee te dansen als majorette. Opgeven hiervoor kan via het formulier op
dwsachterveld.nl/reunion.
Alle mogelijkheden staan hiernaast.

De generale repetitie is voor alle deelnemers op
26 oktober 2022 19.45 – 22.00 uur

Blaasinstrumenten – Doe mee met de fanfare
Was je eerder lid van DWS of kun je al spelen op een fanfare-instrument?
Na twee repetities met de fanfare en de generale repetitie kun je
meespelen op de show van 29 oktober 2022.
Repetities: 28 sept t/m 19 okt (19.45 – 22.00)

Gratis (incl. diner)

Blaasinstrumenten - Leer een instrument bespelen in 4 lessen
Wil je graag een instrument leren bespelen? Speel dan na 4 lessen meer
met de fanfare op de repetities en de show van 29 oktober. Keuze uit een
bugel, trompet, saxofoon, hoorn, bariton, trombone of bas.
Lessen:
14 sept t/m 19 okt
Repetities: 28 sept t/m 19 okt (19.45 – 22.00)

49,95 (incl. diner)

Slagwerk – Doe mee met de drumband
Was je eerder lid van DWS of kun je al een slagwerkinstrument bespelen?
Na twee repetities + de generale repetitie kun je met onze drumband
meespelen tijdens de show op 29 oktober.
28 sept t/m 19 okt (19.45 – 22.00)

Gratis (incl. diner)

Slagwerk - Leer een instrument bespelen in 4 lessen
Wil je graag een slagwerkinstrument leren bespelen? Dan bieden wij de
unieke gelegenheid aan om al in 4 lessen mee te kunnen spelen met de
drumband.
Lessen:
14 sept t/m 19 okt
49,95 (incl. diner)
Repetities: 28 sept t/m 19 okt (19.45 – 22.00)19.45 – 21.30 uur

Dans – Een speciaal ontworpen dans voor oud-majorettes
Ooit lid geweest van de majorettes? Grijp dan nu de kans om mee te doen
met een speciaal ontworpen dans voor oud-majorettes. Na 4 lessen en
2 repetities volgt de uitvoering op de Reunion Dinnershow.
Repetities: 28 sept t/m 19 okt

Gratis (incl. diner)

