
OVERZICHT
EVENEMENTEN
JUBILEUMJAAR

2014

Voorwoord

Fanfare Nos Jungit Apollo, of zoals in de volksmond 

genoemd NJA, viert in 2014 haar 150 jarig 

jubileum. Hiermee zijn we de oudste vereniging van 

Sint-Oedenrode. Iets waar we trots op zijn! 

Wij willen dit jubileumjaar samen met de inwoners van 

Sint-Oedenrode vieren. In deze flyer vindt u een overzicht 

van het gevarieerde programma dat wij in 2014 voor u in 

petto hebben.

Wij hopen u in 2014 bij een van onze evenementen te 

mogen ontmoeten.

Met muzikale groet,

Simon Passier,

Voorzitter Fanfare NJA

Contact

Voor nadere informatie verwijzen wij u graag naar onze 

website. 

Mocht u naar aanleiding van deze flyer vragen of 

opmerkingen hebben of contact met ons willen 

opnemen om de mogelijkheden van sponsoring van ons 

jubileumjaar te bespreken dan verwijzen wij u graag naar 

onderstaand e-mail adres. 

Tijdens het jubileumjaar zullen wij u via de plaatselijke media 

periodiek informeren over de inhoud en exacte aanvangstijden 

van de diverse activiteiten.

www.fanfarenja.nl

info@fanfarenja.nl



29 december 2013
Sylvester 

concert
20:00 - Zalencentrum De Beurs
Officiële start van het jubileumjaar met een muzikale reis door 
de NJA-geschiedenis aan de hand van beelden en muziek. 
Tijdens dit concert wordt de nieuwe uitstraling van NJA met 
een nieuw logo en nieuwe kleding aan het publiek getoond.

27 juni 2014
Jeugdmiddag 

14:30 - Kerkplein
Educatieve middag bedoeld om de Rooise jeugd van de 
basisscholen te enthousiasmeren voor de blaasmuziek. 
Op deze middag zal de jeugd actief betrokken worden bij de 
muzikale happening.

29 juni 2014
Fruhschoppen/ 
Duitse middag

12:00 - Zalencentrum De Beurs
Fruhschoppen met Tiona gevolgd door een optreden van 
de bekende Duitse schlagerband “Die Powerhosen”, 
die een ´schlagershow mit stimmungsgarantie´ brengt.

27 juni 2014
PUB  Quiz 

20:00 - Zalencentrum De Beurs
Gezellige en spannende avond waarin verenigingen, families, 
vriendengroepen, etc. hun krachten meten en aansluitend 
onder het genot van een drankje en live muziek evalueren.

08 november 2014
Receptie 

16:00 - De Gouden Leeuw
Officieel felicitatiemoment voor de jubilerende fanfare 
Nos Jungit Apollo.

06 april 2014
concert: 

“NJA goes Latin”
15:00 - De Loop´r Olland
Voorjaarsconcert waarin NJA in samenwerking met enkele 
prominente gastmuzikanten, geïnspireerd door Latijnse 
muziekinvloeden, een voorbode neemt op de zomer.

28 juni 2014
concert: 

“NJA meets Friends”
19:30 - Kerk De Goede Herder
Concert waarin NJA samen met diverse muzikale vrienden van 
voeger en nu een aansprekend programma ten gehore brengt.

09 november 2014
Jubileum  Proms 

concert
14:30 - Sporthal De Streepen
Dit muzikale hoogtepunt van het jubileumjaar wordt 
georganiseerd op de exacte datum van het 150 jarig 
bestaan.
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06 juni 2014
Jeugdavond 

19:00 - Tent Evenemententerrein De Neul
Muzikale feestavond voor Rooise jongeren van 12 tot 18 jaar. 
Op deze avond wordt blaasmuziek gekoppeld aan moderne 
multimedia. 

28 juni 2014
Reünie 

21:30 - Knoptoren
Na afloop van het concert is er een gezellig samenzijn van leden, 
bestuur en oude bekenden van NJA.

29 november 2014
Feestavond 
genodigden

20:00 - Zalencentrum De Beurs
Als afsluiting van het jubileumjaar organiseren we een 
feestavond voor leden, partners, organisatie en sponsoren.

08 januari 2014
Nieuwjaars 

concert
19:00 - Odendael
Jaarlijkse herhaling van ons Sylvesterconcert speciaal voor 
bewoners, familieleden en andere bekenden van Odendael.


