
 

Amoroso bericht 
 

Na afloop van mooi muziekspektakel tijdens de uitvoering in een uitverkochte Noorderbak 

was het voor Amoroso weer even muzikaal afkicken. Uiteraard gaan de wekelijkse repetities 

op de maandagavond wel gewoon door. Het eerstvolgende optreden was op Koningsdag. 

Vanwege het slechte weer werd de vlag gehesen bij ’t Stadhoes waar ook de Koningsspelen 

plaatsvonden. Amoroso heeft zoals gebruikelijk het stoeltjesdansen muzikaal begeleid.  

 

Op donderdag 9 mei was het echtpaar Huizingh-Bartelds 60 jaar getrouwd. Reden voor een 

feestje met familie en vrienden, Amoroso bracht het bruidspaar een serenade. Op 11 mei 

hebben we net buiten Roswinkel aan de Pastorieweg foto’s gemaakt van het Jeugdorkest en 

Amoroso. 

 

 
Jeugdorkest en Amoroso mei 2019 

 

Op 19 mei speelde Amoroso op de 

Meimarkt en werden er door Amoroso 

weer heerlijke gehaktballen verkocht. 

De prijsvraag “Waar hangen de posters 

van Amoroso” is gewonnen door 

Miranda Huizingh. 

 

Op 4 juni stond een optreden gepland in 

De Horst in Emmen. Het optreden werd 

zeer gewaardeerd! 

 

 

 
Optreden in De Horst  



 

Amoroso bericht 
 

Op 1 juli stond een zomerconcertje van Amoroso samen met het Jeugdorkest op het 

programma. Het was gezellig druk in ’t Stadhoes. Gelukkig was de verbouwing van 

’t Stadhoes afgerond en kon de schuifwand open, zodat nog meer mensen een plekje konden 

vinden.  

 

Om 18:45 uur waren eerst de muzikanten van het Jeugdorkest aan de beurt. Onder leiding van 

Frank Legendal lieten de jonge muzikanten horen waar ze de afgelopen tijd flink op geoefend 

hebben. Daarna was het de beurt aan de (jongere) ouderen van Amoroso. Tot slot speelden het 

Jeugdorkest en Amoroso nog twee nummers samen. Het was een geslaagd optreden! 

 

 
Zomerconcert 2019 

 
Samen met plezier muziek maken! 

 

De muzikanten van het Jeugdorkest hebben nu zomervakantie. Op maandag 2 september 

begint het Jeugdorkest weer met de tweewekelijkse repetities (in de even weken) van 18:45 

tot 19:15 uur in ‘t Stadhoes. Kom gerust eens een kijkje nemen. Voor informatie over het 

Jeugdorkest kunt u terecht bij Frank Legendal en/of Berry Bergman. 

 

Amoroso heeft vakantie van 29 juli tot en met 26 augustus. Direct na de vakantie staan de 

eerste optredens al weer gepland. Op 1 september spelen wij tijdens de Oogstdag Roswinkel 

en op 7 september spelen we samen met de Orre Blaozers als blaaskapellencombinatie tijdens 

de Uitmarkt 2019 in het Rensenpark in Emmen.  

 

Stem op Amoroso tijdens de Rabo ClubSupport! 
 

De Rabo ClubSupport (voorheen Rabobank Clubkas Campagne) wordt dit najaar 

weer georganiseerd en van 27 september tot 11 oktober kunnen leden van 

Rabobank Emmen-Coevorden hun stem uitbrengen op… natuurlijk Amoroso!  

 

Uiteraard is een stem op een andere vereniging uit Roswinkel ook goed maar als 

99-jarige jonge vereniging ontkomen we niet aan de nodige investeringen en kan 

Amoroso een extra zakcentje goed gebruiken. 

 

Bestuur en leden van muziekvereniging Amoroso wensen u een goede vakantie! 


