AMF Play-In 2022
Wat


Op zaterdag 8 oktober 2022 ben jij met medemuzikanten uitgenodigd om mee te
spelen met het gelegenheidsorkest van de AMF Play-In 2022.



De Play-in is een jaarlijks georganiseerde dag door een vereniging die aangesloten is
bij de Apeldoornse Muziek Federatie (AMF).



De organisatie is in 2022 in handen van Arie Tempelman, Gert Hop en Nicolette
Rijnierse van de Koninklijke Stedelijke Harmonie (KSH).



De dirigent is Luuk de Bakker (VIOS Hoenderloo).

Voor / door wie


Iedereen die lid is van een vereniging die aangesloten is bij de AMF, kan zich voor
deze dag opgeven.



Welk niveau je speelt, maakt niet uit. Er is voor elk wat wils.
Of je beginner of gevorderde bent, het gaat om het met anderen muziek maken, om
de gezelligheid.



Alle instrumenten zijn welkom (dat kan variëren van harp, fagot, euphonium, klarinet
tot percussie, piano, etc.).

Wat wordt er gespeeld


Het niveau is voor iedereen haalbaar / heeft uitdaging in zich; er wordt rekening
gehouden met jouw niveau.



Afhankelijk van met welke instrumenten er ingeschreven wordt, wordt het
repertoire voor die dag samengesteld (half september).



De bladmuziek wordt 2 weken van tevoren per mail naar jou verstuurd, zodat je die
kunt printen.

Datum, tijden en locatie


Zaterdag 8 oktober 2022.



9.30 uur ontvangst met koffie/thee/fris en instrumenten uitpakken, je plek zoeken.



10.00 start van de repetities, met koffie-/theepauzes en lunchpauze.



16.00 afsluitend concert voor jouw familie en vrienden (gratis toegang).



Het gebouw van DAP (Schorpioenstraat 6, 7323 AK Apeldoorn).

Kosten


€ 10,00 inclusief lunch (met melk/karnemelk/jus d’orange) en 3 fiches voor
consumpties (koffie/thee/fris).
 Verzoek om na inschrijving € 10,- over te maken naar
NL74 RABO 0383326524
t.n.v. Koninklijke Stedelijke Harmonie Apeldoorn o.v.v. Play-in.

Zelf meenemen


Je muziekinstrument (percussie, toetsinstrument in overleg).



Eventuele standaard voor je instrument.



Jouw bladmuziek (volgt 2 weken van tevoren, zelf printen).



Eigen muziekstandaard.



Eventueel flesje water.

Aanmelden


Aanmelden kan via AMF Play-in.



Uiterste aanmelddatum 17 september 2022.

Informatie en vragen


Voor meer informatie en vragen kun je mailen naar play-in@rijnierse.net. Je krijgt
dan z.s.m. antwoord. Als je liever teruggebeld wil worden, vermeld dan je
telefoonnummer in die e-mail.

Tot ziens op 8 oktober!
Zeg het voort en meld je aan; alleen of samen met medemuzikanten. We maken er samen
met jou een leuke, muzikale dag van!

