15e seizoen jamsessies Culturele Commissie Adorp
De Culturele Commissie Adorp organiseert tijdens het komende winterseizoen weer vier jamsessies, die deze keer weer in ’t Witte Hoes in Adorp plaats vinden.
Zondag 26 november 2017 is de eerste. De volgende sessies worden gehouden op 17 december 2017, 28 januari 2018 en op 18 februari 2018. Deze jamsessies beginnen steeds om
16.00 uur en de toegang is gratis.
De jamsessies van de Culturele Commissie Adorp gaan al weer het vijftiende seizoen in, en
zijn intussen in de regio en zelfs ver daar buiten een begrip geworden. In de loop der jaren
wisten steeds meer muzikanten de weg naar deze happenings te vinden om gezellig mee te
komen jammen. Lou Leeuw (basgitaar en zang) is iedere sessie als vaste muzikant aanwezig,
de samenstelling van de rest van de band verschilt per keer.
Tijdens iedere sessie is er voldoende gelegenheid om alleen, of met een aantal muzikanten,
nummers (mee) te spelen. Ook is het mogelijk om als complete band een aantal nummers
ten gehore te brengen. Apparatuur en instrumenten zijn aanwezig. Alleen blaasinstrumenten
moeten zelf meegenomen worden.
Voor muziekliefhebbers dus ook gedurende dit winterseizoen weer vier keer de gelegenheid
om in een intieme setting muziek te maken of om van muziek van anderen te genieten.

Kerstconcert Hoge & Lage der Aa
17 december
Het koor Hoge & Lage der Aa verzorgt op 17 december een klein en intiem kerstconcert in de kerk
van Adorp. Het koor zal een aantal sfeervolle kerstliederen ten gehore brengen, passend in de tijd van
het jaar. Kerst is een feest dat je samen viert. Daarom
nodigen we dit jaar graag dorpsgenoten uit Adorp,
Sauwerd en omstreken uit om een bijdrage aan dit
concert te geven. Zo’n bijdrage kan bestaan uit het
zingen of spelen van een of twee nummers, maar
een gedicht of kort kerstverhaal voorlezen is ook mogelijk.
Lijkt het je leuk om hieraan mee te doen? Aarzel
dan niet en geef je op via dit mailadres:
* hogelagederaa@gmail.com
Aanmelding is mogelijk tot en met 9 december. We hopen dat veel mensen zich op gaan
geven.
Op 17 december is de kerk open vanaf zeven uur en is er koffie en thee. Het concert begint
om half acht.
Iedereen is van harte welkom!
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