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Aankondiging Swing Inn Nijland     Nijland, november ’17 
       
 
Beste muzikanten, korpsbesturen en leden,  
 
Swing inn Nijland 
Al heel wat jaren organiseert muziekvereniging Excelsior Nijland op de eerste zaterdag van het nieuwe jaar de 
Swing Inn. Een mooie aftrap voor fanfaremuziekliefhebbers om het nieuwe muzikaal jaar in te luiden. Een goed 
moment om al je muziekvrienden te ontmoeten en om op een gezellige manier samen een toost uit te brengen op 
het nieuwe jaar. 
 
Wanneer is de Swing inn? 
Op 6 januari 2018 is er een nieuwe Swing Inn en het thema is BEESTACHTIG.  
 
Dit jaar de band Nicsz 
Dit jaar hebben we de band “ Nicsz” bereid gevonden om samen met het Swing Inn orkest een aantal muziek 
stukken in te studeren rondom het thema ‘Beestachtig’. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Hoe ziet de dag eruit? 
We gaan vanaf 13.00 uur de muziek rondom het thema ‘Beestachtig’ met elkaar instuderen onder leiding van 
Meine Verbeek en Willy Krol. Tussen de repetities door is er ruimte om bij te praten en vanaf 18.00 uur kunnen we 
genieten van een warm buffet. Om vervolgens dezelfde avond een concert te geven vanaf 21.00 uur. 
 
Dresscode 
Het zou mooi zijn dat iedereen ook kleding draagt wat met dit thema te maken heeft.  
Aan het eind van de avond gaat de band het programma overnemen en mag er ’Beestachtig’ gedanst worden. 
 
Kosten voor deze muzikale dag 
De kosten voor deze ‘Beestachtige’ dag zijn € 20,00 incl. warm buffet. 
 
Hoe kan ik me aanmelden? 
Wil je ook meedoen aan de Swing Inn!  
Vanaf nu kunnen jullie je individueel of als groep aanmelden voor de Swing Inn op www.swing-inn-nijland.nl 
 
Wij hopen dat het ook dit jaar ‘als voorgaande jaren’ een succesvol evenement wordt.  
Waar je als muzikant graag nog eens terugkomt! 
 
Heb je nog vragen? Laat het ons gerust weten. (swinginn@excelsior-nijland.nl) 
 
Met beestachtige groet, 
 
Activiteitencommissie muziekvereniging Excelsior Nijland 
Geartsje Mollema, Jildou Vellinga, Jolanda Schukken, Pytrik Gerbrandy, Willeke Reitsma en Jouke Punter 
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