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Beste muziekliefhebbers,
Voor u ligt de informatiefolder van Fanfare Juliana
Rossum.
Deze folder geeft u inzicht in onze vereniging. Ik wens
iedereen veel plezier bij het lezen van deze folder en
hoop dat u enthousiast wordt over onze vereniging.
Misschien is een lidmaatschap iets voor u?

Repetitie
Dinsdagavond van 20.00 uur tot 21.30 uur in
Dorpshuis de Parel te Rossum.

Anders hopen wij op uw steun als bezoeker van onze
optredens of als donateur!

Met vriendelijke groet,
Communicatie
Belangrijke informatie komt in de nieuwsbrief van de
fanfare te staan. Deze nieuwsbrief wordt gemiddeld
iedere 6 weken, digitaal, onder de leden verspreid.
Daarnaast wordt tussentijds nog een digitale
nieuwsflits onder de leden verspreid. Verder werkt de
fanfare met Datumprikker en SMS-alerts.
Ook heeft de fanfare een eigen website.
Optredens worden aangekondigd in de dag- en
nieuwsbladen en door posters.

Huib de Vries
Voorzitter Fanfare Juliana

Wie zijn wij
Fanfare Juliana bestaat uit een enthousiaste groep van
meer dan 30 muzikanten waarin alle leeftijd-categorieën
tussen 10 en 70 jaar zijn vertegenwoordigd. Parallel
daaraan bestaat er nog een slagwerkgroep.
Wat zijn wij

Fanfare Juliana is een fanfare-orkest, opgericht in 1909,
dat in de Bommelerwaard bekend staat als een orkest wat
goed in het gehoor liggende muziek speelt dat vooral het
grote publiek aanspreekt.
Met name de sterke vocale kwaliteiten binnen de eigen
gelederen maakt Fanfare Juliana uniek en geeft ons de
mogelijkheid een uiterst breed repertoire ten gehore te
brengen.
Themaconcert, een spetterend Nieuwjaarsconcert en een
jaarlijks terugkerend bijzonder Donateursconcert (meer
dan 500 Donateurs!) lopen als een rode draad door het
muzikale jaar van Fanfare Juliana. In optocht door de
straat marcheren doen we nagenoeg niet meer, maar een
staand optreden is geen enkel probleem.
Waar zijn wij te horen
Als muziekvereniging verlenen wij medewerking aan tal
van activiteiten gedurende het jaar.
Hierbij valt te denken aan: Nieuwjaarsconcert (jaarlijks
hoogtepunt!), Donateursconcert, Koningsdag,
Dodenherdenking, Midzomerconcert (in de muziektent in
het Slotpark), Concert in woon-zorgcentrum De Vaste
Burcht, Concert “in de wijk”, Sinterklaasintocht,
Kerstactiviteit etc.
U bent van harte welkom om eens een optreden of
repetitie bij te wonen!

