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In juni van het vorige jaar verscheen de laatste nieuwsbrief op
papier. Eigenlijk is dat veel te
lang geleden. Maar ja via de digitale manier werkt communicatie
inmiddels veel sneller en ook veel
makkelijker en is de noodzaak
van zo’n NIEUWSBRIEF een
stuk minder geworden. Toch willen we voor de zomer jullie weer
eens een ‘gewone’ nieuwsbrief
aanbieden. Als het goed is wordt
deze papieren nieuwsbrief ook
nog op de site zichtbaar gemaakt.
Het wordt een van de nieuwe mogelijkheden die we op de KNAsite hebben.
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Bloemencorso, hebben we ook
alweer achter de rug. Doordat we
twee etappes liepen hadden we
de middelen om een maaltijd en
vervoer met busjes te regelen. Het
was volgens het publiek een klasse optreden van KNA ondanks de
twee uitvallers onderweg. In deze
Nieuwsbiref een plaatje van de
KNAgroep in Bennebroek. Zoals
je ziet een aardig korps, want we
hadden maar liefst 20 majorettes
voor de band lopen. Vanaf deze
plek bedanken we ‘onze’ dames
van KNA-Noordwijk van harte en
wat nog belangrijker is we wensen
ze vast veel succes met de Europese kampioenschappen Baton-
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OPTREDENS ‘08
Het muziekseizoen begon met
opnamen voor KIPreclame en is
ondertussen in volle gang. Het
hoogtepunt van het voorjaar, het

K

twirling in Tsjechië!
De majorettes doen de rest van
het jaar niet meer mee met onze
optredens. Tijdens dodenherdenking viel het de mensen wel op,
maar bij de overige optredens
(koninginnedag, de avondvier-

OM OOK OP 14
NAAR DE FEESTELIJKE OPENING VAN
HET KNA OEFENVELD!
Met

BARBECUE

juni 2008

en één optreden van
“de PERCARLOBAND”,
JACOB’S GITAARENSEMBLE EN.....?????

daagse etc.) hebben we het
publiek er niet over gehoord.
Na de avondvierdaagse’s en het
Cruquiusfestival is het alweer
bijna zomervakantie (We volgen
het basisonderwijs in Bennebroek). In augustus staan er twee
optredens in de planning. O.a.
Linaeushof viert een jubileum.
In september hebben we een
marching-show-optreden bij de
openingswedstrijd van een andere
jarige: BSM is onlangs 85 geworden. Daarna is het weer feestweek
in Voorhout (donderdagavond de
avond van alle marchingbands)
Onze jaarpresentatie zal op 1
november plaatsvinden in “DE
HARTEKAMP” en als thema
hebben “KNA groet BLOEMENDAAL”.

SPONSOR
Van ‘t Klooster
Volgens Freek Vertuin jr. sponsort zijn werkgever niemand....
maar voor muziek maakt hij
een uitzondering. O.a. KNA
proﬁteerde van Van ‘t Kloosters
sympathie voor muziek. Het Hillegomse hoveniersbedrijf heeft
in het najaar enkele dagen grond-

verzetapparatuur ter beschikking
gesteld en graszaad geleverd, zodat wij op 14 juni a.s. een prachtig oefenveld in gebruik kunnen
nemen. De gemeente Bennebroek
verleende ons vorig jaar toestemming het grondstuk naast ons gebouw voor exercitie te gebruiken
als we het zelf zouden
onderhouden. Freek
deed de rest.

18 mei 2008: bij de Jozefkerk Bennebroek

2008
za 14 juni
12.30
c.a.15.00
v.a.plm 17.30

14JUNI:
KNA BBQ!

Cruquius-festival
Generale repetitie
Marching-show KNA
BBQ en feestelijke in-

Na het Cruquius-festival
gebuikname oefenveld
hebben we ons eigen
festival, want dan zal
zo 24 aug Linnaeushof 45
het kna-oefenterrein ofzo 31 aug Serenade Haarlem
ﬁcieel in gebruik worden genomen met een
Barbecue. (Graag z.s.m.
za 7 of 14 sep BSM 1: o.a. in de rust
het aantal eters opgeven:
volw €6,- en kind tot
do 18 sept Voorhout
10jr €3,-)
Verder zullen de gitaristen een miniconcertje
1 nov KNA groet Bloemendaal
geven en de Meerklank21 nov Ophefconcert Bennebr.
band zal de premiere
hebben van het nieuwste
muziekstuk! Die avond
zal er ook weer een Certiﬁcaat uitgereikt worden. Kortom
genoeg te doen. Wij nodigen alle
leden en aanhang/ouders etc. van
harte uit. Stuur z.s.m. een mail
naar onze secretaris of lever het
invulstrookje in bij het bestuur.

KNAGENDA

Mail onderstaande
aanmelding naar

muziek@knabennebroek.nl
(of knip uit en lever in)

AANMELDING

KNA

BBQ

naam:________________________________________
komt za 14/6/08 vanaf 17.30 naar de ingebruikname van
het oefenveld bij de Meerklank en de feestelijke barbecue.
aantal volwassenen:
______ a € 6,- = _____
aantal kinderen tot 10 jaar: ______ a € 3,- = _____
totaal €

_____

Repertoire
Marchingoptreden

CRUQUIUS
Gubaras (opkomst)

Blues Boogie
Marching 16 mt
Don’twalk away
Komische Mars (haaks kruisen)
Marching 16 mt
Tarzan
Marching 16 mt
Final Countdown
Per Carlo (afmars)
Finale: Riff Interlude; Koraal; Wilhelmu s

