
 
 

 

 

Nieuwsbrief United by Music –  juni 2022 

 

Woest drukke periode voor United by Music 

De Coronabesmettingen lijken ons minder in de weg te zitten en 

iedereen wil alles van de afgelopen jaren proberen in te halen. 

Dagelijks bereiken ons verzoeken of we kunnen optreden en we 

proberen zoveel mogelijk in te vullen. De artiesten van United by 

Music zijn zo blij dat het weer kan en reken maar dat zij hun best 

doen het publiek te vermaken. Kijk op de website bij de Calender 

voor de optredens.  

 

Kees van de Braak Memorial – zaterdag 2 juli  in Leerdam 

Twee jaar geleden hebben we onverwachts afscheid moeten nemen van onze zanger Kees van de 

Braak. Kees was met mooie heldere stem zanger de All Star Band en woonde in Huizen. Door 

Corona moest in bescheiden kring afscheid worden genomen. Kees had bij het afsluiten van iedere 

show de prachtige zin “United by Music verdwijnt niet in de anonimiteit”. Daarom een Memorial in het 

teken van Kees.  

Van 11.00 - 16.00u is iedereen welkom op De Lingebolder, Kon.Emmalaan 84 in Leerdam.  

De vier bands Special Twist (Limburg), Third Base, Blues Sparks en de All Star Band gaan “Kees” 

songs spelen.  De Event Academy zorgt voor een drankje en er zijn foodtrucks dus dat wordt 

genieten. 

 

Samenwerking met ASVZ Event Academy versterkt. 

Een tweede groep vrijwilligers van ASVZ hebben zich gemeld voor de opleiding Event Academy 

waarbij men leert te helpen bij evenementen. Podium bouwen, licht en geluid, trussen bouwen, zaal 

of terras opbouwen en afbreken, catering hulp en alles wat bij een evenement komt kijken wordt 

opgepakt door de Event Academy Crew. Op 2 juli in Leerdam ontvangen 20 nieuwe Event-Talenten 

hun certificaat.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Jubileum Festival -  21 september tot en met 15 oktober 2022 

In april 2006 werd de Stichting United by Music opgericht en tijdens het Coronajaar bestonden we 

dus 15 jaar. Er wordt een maand lang stilgestaan bij dit jubileum en er wordt een groot tentenpark 

opgebouwd met een prachtige nostalgische Spiegeltent Fortuna in het middelpunt. United by Music 

bands gaan maar liefst 9 Gala Shows verzorgen met 400 gasten per show. Partycentrum De 

Lockhorst met Arie van den Nieuwendijk is de chef-kok voor deze topavonden. Er zijn echter nog veel 

meer activiteiten. Ook zijn buitenlandse United by Music bands te horen.  

Het hoogtepunt moet 5 en 6 oktober gaan worden met de Benefiet Gala Shows. Hiervoor zijn nog 

een tafels of couverts gereserveerd worden bij Margareth Kamermans-margareth@unitedbymusic.nl. 

Verder werken we samen met ASVZ, Moby Dick, stichting Lach voor een dag, OptiSport, BM van 

Houwelingen, VV Sliedrecht en de Gemeente Sliedrecht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Big Rivers en United by Music vinden elkaar 

In de Dordtse binnenstad is op 15, 16 en 17 juli het vermaarde Big Rivers Festival. 

Een van de podia is de United by Music mobile stage.  

De bands van United by Music zullen op vrijdag 15 juli en zaterdag 16 juli gaan 

optreden. Geweldig dat de festivals weer mogen. Genieten voor de 

muziekliefhebber. De beads kralen kunnen weer tevoorschijn gehaald worden. 

 

 

Audities op 2 juli in Leerdam 

Een aantal kandidaten hebben zich aangemeld en op zaterdag 2 juli gaan we genieten van 

dit aanstormend talent. Altijd dapper als mensen willen proberen United by Music artiest te 

worden. Met applaus, bewondering en respect zullen de kandidaten door de jury en het 

publiek worden aangemoedigd zo goed mogelijk een showtje te geven. Tussen 11.00 en 

16.00 uur zullen deze muzikanten in de dop hun beste beentje voorzetten. 



 
 

 

 

 

 

Altijd op zoek naar nieuw talent en vrijwilligers 

Nieuw talent, zang of instrumentaal wordt uitgenodigd om auditie te doen. Heb je talent, laat het dan 

een keertje zien en horen en misschien word je ook wel artiest van United by Music. Meld je aan 

info@unitedbymusic.nl.  We komen graag een keer langs om te vertellen wat je kunt verwachten als 

je artiest van United by Music wordt.  

 In Weert en Sliedrecht ben je welkom !! 

Dat geldt niet alleen voor muzikaal talent maar ook voor vrijwilligers. In Weert is Theo Cox heeft actief 

maar hij kan wel wat hulp gebruiken nu we ook gaan optreden. Informeer maar eens of het iets voor 

je is. 

 

 

Samenwerking met de BBQ-boys (teamasvz.nl) 

De crew van de ASVZ Event Academy krijgt een extra opleiding voor de BBQ-boys.  

Vanaf mei kan een BBQ-feest verzorgd worden door de BBQ-boys, maar naast het 

eten kunnen we ook de muziek verzorgen met 1 van onze bands maar we kunnen ook 

met een kleinere setting spelen.  

Informeer naar de mogelijkheden.   

 

Optredens bij ASVZ Online-Bingo 

In de Corona tijd is het idee van een Online Bingo een groot succes met soms meer dan 1000 

deelnemers. Dit jaar wordt dit 6 keer gedaan en telkens treden artiesten van United by Music op tijds 

de bingo-shows. Danielle, Arthur en Rivolino zijn al een keer geweest. Het zijn mooie kansen om te 

laten horen, zien en te vertellen over United by Music.  
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