
 Wilt u onze muziekvereniging een warm hart toedragen, word   
dan lid van de vriendenclub van Brassband Apollo en de   

Koperkids. Vul dit formulier in en draag uw steentje bij aan de   
toekomst van Apollo en de KoperKids! 

 
Bent u al vriend van Apollo?  

Dan kunt u natuurlijk altijd uw bijdrage verhogen.
 
0   Ja, ik word vriend van Brassband Apollo en betaal mijn                                    
      bijdrage tot wederopzegging via een machtiging. 
0   Ja, ik verhoog mijn bijdrage.
      Het bedrag dat ik jaarlijks wil geven is:
0    7,50  euro       0    10,00 euro    0    12,50  euro    0 ..........euro
 

Naam: ___________________________________________
Straat: __________________________________________
Postcode: ______________________________________
Woonplaats: _____________________________________
 
IBAN-nummer*: _______________________________________________
Datum: _________________________________________________________
 
Handtekening: _________________________________________________
 

Leg dit formulier bij de voordeur, want aanstaande vrijdag komen   
we bij u langs! U kunt dit formulier ook langs brengen bij of   
opsturen naar: Brassband Apollo, t.a.v. P. Dijkstra, De Tsjotter 15   
te Grou. Voor vragen of wijzigingen info@apollogrou.nl
 

WORD OOK 'VRIEND   
VAN APOLLO'

Ja, ik word lid van de   'Vrienden van   Apollo'!

"Meer dan 125 jaar muziek in Grou"

www.apollogrou.nl

Apollo vraagt   uw steun!



Brassband Apollo is een bloeiende vereniging die 
graag nog eens 125 jaar in Grou wil blĳven bestaan. 
In 2017 is het 125-jarig jubileum uitbundig gevierd met 
een aantal bijzondere concerten met o.a. Elske DeWall 
en solisten uit Belgie en Engeland. Over de rijke historie 
van Apollo is een tentoonstelling gehouden, "It musyk giet   
troch de buorren" in museum 'Hert fan Fryslan' in Grou. 
 
We hopen dat de inwoners van Grou ons willen steunen bij   
het in stand houden van deze mooie en actieve vereniging
Het is een uitdaging om de vereniging financieel gezond te   
houden. Wij vragen uw steun voor zaken als de aanschaf van   
muziek en instrumenten, de huur van les- en oefenlocaties   
en de kosten van docenten en dirigent. 
 

BRASSBAND APOLLO
Al meer dan 125 jaar is Apollo van de partĳ bĳ diverse   
activiteiten in en rondom Grou. Bĳ de oprichting in 
1892 is Apollo begonnen als fanfare, sinds 1964 is Apollo   
een brassband. Op dit moment bestaat de band uit zo’n 30   
enthousiaste leden, waarvan ongeveer de helft afkomstig is   
uit Grou. De andere leden komen onder andere uit Sneek,   
Hardegarĳp en Heerenveen. De brassband repeteert elke   
vrĳdagavond van 20:00 tot 22:00 in Meinga. 
Ook lid worden? Kom gerust een keer langs of neem contact   
op via de website.
 

KOPERKIDS
Apollo heeft een jeugdopleiding die inmiddels zo'n 20   
leerlingen telt. We bieden de jeugd van Grou de   
mogelĳkheid om een blaasinstrument te leren spelen en   
daarnaast is er ook een slagwerkopleiding. Als de leerlingen   
ongeveer een jaar les hebben, kunnen ze lid worden van het   
jeugdkorps de ‘KoperKids’. Er is niets leuker en leerzamer   
dan samen muziek maken. Het jeugdkorps repeteert op   
vrĳdagavond van 19:00 tot 19:45 in Meinga. 
Ook een instrument leren spelen? Kom gerust eens langs of   
neem contact op via de website. 
 

”Zonder de jeugdopleiding   
heeft Brassband Apollo geen   
toekomst”

Vul het formulier   in en wordt   'Vriend van   Apollo'

"Meer dan 125 jaar muziek in Grou"

Brassband Apollo& KoperKids vragen uw steun

www.apollogrou.nl


