de JET concerten … al van gehoord ?
De JET Symphonic Band, Muzikaal
Ambassadeur
van
Europastad
Tielt,
beleefde een volgeboekt wisseljaar in 2006.
Europastad Tielt werd extra gepromoot met
een zestal succesvolle concerten in NoordItalië (Zuidtirol) en diverse concerten in
België. In Tielt zelf bracht JET een 7-tal
optredens. Nick Vandendriessche volgde
wijlen Johan Schotte op als JET-dirigent.
Nick bezit de kwaliteiten en de motivatie om
het werk van Johan op een degelijke
manier, met volle overtuiging, in een sfeer
van samenhorigheid verder te zetten. Hij
dirigeert de JET Symphonic Band sedert 1
september 2006 en liet niets aan het toeval
over om het orkest in goede muzikale banen
te leiden.
De JET Mini Band blijft maar groeien onder
de muzikale leiding van dirigente Mieke De
Meyer. Dit jeugdig harmonieorkest telt
waarachtig quasi 50 jonge snaken die
“spelenderwijs” samen musiceren. De
website
www.jetsymphonicband.be
schetst een beeld van de werking van beide
orkesten.
Laat u overtuigen op zaterdag 3 maart
2007 om 20 uur en op zondag 4 maart
2007 om 16 uur. De JET Symphonic Band
o.l.v. Nick Vandendriessche en de JET Mini
Band o.l.v. Mieke De Meyer presenteren
dan met genoegen hun jaarlijkse JETCONCERTEN in de Stadsschouwburg C.C.
Gildhof, Sint-Michielstraat 9 te Tielt.
Het geheel zal fris en aangenaam
gepresenteerd worden door radio- en TVpersoonlijkheid Greet Samyn.

Het JET-orkest zal met een verrassende
sound zijn trouwe toehoorders meevoeren,
fascineren en doen wegdromen en dit voor,
door en met jonge mensen en mensen jong
van geest. De muzikale polyvalentie zal
blijken uit een palet van diverse stijlen,
gaande van klassiek,
over stevige
filmmuziek naar intensieve harmonieorkestarrangementen, ritmische traditionals en
swingende jazz.
Vocale solist Stefaan Vandenbroucke
(tenor) mag uiteraard niet op het appèl
ontbreken. Zijn Italiaanse aria’s blijven hoe
dan ook een vaste waarde tot genoegen van
het publiek.
Gastsolist
en
jazzsaxofonist
Steven
Delannoye zal o.a. het flamboyante
Windows of the World verrijken met zijn
improvisaties.
Gratis toegang voor kinderen tot 12 jaar met
een vergezellende volwassene. Kaarten aan
8 € in voorverkoop (10 € aan de deur) op
onderstaande coördinaten:

JET concerten
zaterdag 3 maart 2007 om 20 uur
zondag 4 maart 2007 om 16 uur
Stadsschouwburg C.C. Gildhof
Sint-Michielstraat, 9 - Tielt
Kaarten: 051/40.53.94 of
info@jetsymphonicband.be
bij alle JET-leden en C.C. Gildhof
www.jetsymphonicband.be

