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TERUGBLIK OP TAVENU/KAPH’S GESLAAGDE
WINTER WONDER TOUR IN OSDORP
Voor de afsluiting van het muzikale jaar 2018 was gekozen voor niet zomaar een kerstconcert, maar
voor een serie concerten op binnen- en buitenlocaties in Osdorp.

We startten onze Winter Wonder Tour op 16 december met drie concerten met het voltallige orkest
op drie locaties in Winkelcentrum Osdorp. We speelden daar een programma van traditionele
kerstliedjes, medleys van kerstliedjes en bewerkingen van kerstmuziek, zoals Cowboy Christmas.
Het eerste optreden gaven we op Tussen Meer. Het winkelend publiek was duidelijk geamuseerd en
bleef geregeld staan om te luisteren en beloonde ons met applaus.
De volgende locatie was de hal van Albert
Heijn, hier vonden we een mooie plek om ons
op te stellen. Ook hier waren goede reacties.
Derde en laatste locatie van de dag was het
Osdorpplein. Bij hotel Citiez werden we
enthousiast ontvangen. Opnieuw verzamelde
publiek zich om ons heen, men genoot
zichtbaar. Ook de winkeliers reageerden
enthousiast op onze bijdrage aan de
feestdagenvreugde. Het orkest zelf werd
verblijd met de gift van een muziekstuk door
ons lid en klarinettiste Frieda Krul.
Daarna waren we uitgenodigd bij Ria en Chris
Wanders voor erwtensoep en broodjes
rookworst. Samen met de ruimschoots
vloeiende drank een welkome opwarming na
de toch wel frisse klus die middag.
De maaltijd was gesponsord door Robin Witte
van Garage Zandvoort, mede om te vieren dat
hij in 2018 ondernemer van het jaar was.
Overigens had Robin als onze instrumentenchauffeur een belangrijke rol in het slagen van
de middag.

TERUGBLIK OP TAVENU/KAPH’S WINTER WONDER TOUR – VERVOLG
Op maandag 17 december gaven we een iets
uitgebreider kerstconcert in de Stadsboerderij, de
“Muzikale Kerstborrel”. We voegden onder andere
enkele Franse kerstliederen aan ons repertoire toe.
Het concert werd onderbroken door de huldiging van
een bijzondere jubilaris. Arnold van Workum is 50 jaar
lid van T.A.V.E.N.U., sinds de fusie van TAVENU/KAPH.
Bovendien is hij 35 jaar voorzitter van de vereniging.
Medebestuurslid en al 50 jaar medemuzikant Chris
Wanders sprak de jubilaris toe en memoreerde enkele
anekdotes. Zo gaf Chris Arnold tromboneles toen die
net lid was geworden.
Naar aanleiding van dit bijzondere jubileum kreeg
Arnold de titel van Erevoorzitter.
Na afloop waren er hapjes en drankjes bij een gezellig
samenzijn. Arnold bood de vereniging een muziekstuk
aan, waarop erelid Diny Willemsen ook een muziekstuk
doneerde. Met de geschonken stukken is een mooi
nieuw programma voor ons publiek in 2019
gegarandeerd
We sloten de Winter Wonder Tour af met drie optredens op 22 december. Op het Osdorpplein werd
een evenement met diverse optredens, eetstalletjes en een kampvuur georganiseerd. Wij droegen
daar ons muzikale steentje bij met een optreden van ons koperkwartet “TAVENU/KAPH Jingle Brass”.
Dit lieten we voorafgaan door twee andere optredens in het winkelcentrum. Opnieuw speelden we
op Tussen Meer. Mooi om te zien dat het langslopend publiek hiermee zichtbaar werd geamuseerd.
Ook speelden we in de West Market. In de food hall zaten de terrassen vol en wij vonden een mooie
toepasselijke plek onder de kerstboom, weer een mooie, bijzondere plek om te spelen.

De tour is ons goed bevallen, we hebben enthousiaste reacties gekregen van de winkeliers, de
organisatoren en natuurlijk het publiek. We zijn zeker van plan om ons vaker in de buurt te laten
zien, ook op koningsdag, in de zomer en bij andere gelegenheden.

OPNIEUW VERHUISD – NAAR DE NIEUWE OPSLAGRUIMTE

De verbouwing van het bijgebouw van de Stadsboerderij tot educatieve ruimte is zo goed als gereed.
Daarmee kwam ook onze instrumentenopslag weer beschikbaar, tot opluchting van Stadsboer
Martin, die zijn kantoor tijdelijk met onze instrumenten deelde. Op 6 en 7 februari werd de inrichting
van onze opslag aangepakt, met dank aan Abdul (rechts op de foto) en Mesmur, die het timmerwerk
voor hun rekening namen. Dank ook aan de medewerkers van de dagbesteding Stadsboerderij voor
de hulp bij het terugverhuizen naar de opslag. De lunchcatering – deze keer bereidde Martin zelf een
stadsboerenomelet – was weer prima en de ontvangst en sfeer gastvrij als altijd.

STEUN ONS MET GRATIS SPONSORKLIKS
Als je online koopt of boekt bij zo’n 300 webwinkels, zoals KLM,
MediaMarkt, C&A, Wehkamp en Bol.com, krijgt TAVENU/KAPH
een percentage van het aankoopbedrag als commissie, terwijl je
als klant hetzelfde betaalt.
Ga daarom altijd eerst naar www.sponsorkliks.nl en type daar
TAVENU/KAPH. Je wordt dan doorgelinkt en kunt online bestellen.

VERZOEK AAN VRIENDEN VAN TAVENU/KAPH – DONATEURS
Onze dank voor uw jaarlijkse bijdrage, deze is voor ons onmisbaar. Een aantal van u betaalt nog maandelijks.
We stellen het op prijs als u overgaat op kwartaal- of (half)jaarbetaling. Bij voorbaat dank daarvoor.
Omdat het te kostbaar is worden geen acceptkaarten verzonden. We vragen u met een eigen overschrijving
de bijdrage te betalen. NL61 INGB 0000 1016 45 t.n.v. TAVENU/KAPH, Amsterdam.

BELANGSTELLING VOOR TAVENU/KAPH?
•
•
•
•
•

Wilt u (weer) muziek gaan maken? Spreekt ons orkest en repertoire aan?
Wilt u ons steunen als donateur? Nieuwe vrienden van TAVENU/KAPH zijn
altijd welkom! U kut zich aanmelden bij de secretaris.
Houd onze agenda in de gaten op Website en Facebook.
Neem contact op of kom langs.
Repetitie: Maandag 20.00 - Botteskerksingel 30b, Amsterdam-Osdorp.

LIKE TAVENU/KAPH
OP FACEBOOK

