
 
 

 

 

Nieuwsbrief United by Music –  Maart 2022 

 

United by Music gaat weer helemaal los   

Twee jaar werden de artiesten van United by Music lastig gevallen 

door alle Corona-perikelen. Het lijkt erop dat de grootste problemen 

achter de rug zijn en dat is goed nieuws. Het oefenen is zowel in 

Sliedrecht als in Weert weer van start en iedere keer zien de 

gezichten vrolijker worden en praten we weer over optredens en 

werken aan de jubileummaand september/oktober. 

 

Bijzondere Artiestendag zaterdag 12 maart 2022  

Afgelopen jaar is een samenwerking ontstaan tussen ASVZ Event Academy en United by Music. 

Zaterdag 12 maar gaan we laten zien met een hele bijzondere artiestendag. Deze dag wordt verzorgd 

van opbouw tot en met afbouw door de mannen(vrouw) van de Event Academy die op deze dag hun 

certificaat gaan krijgen.  

Van 11.00 – 15.00u is iedereen welkom in De Ark, Merwebolder, Touwbaan 1 in Sliedrecht. De vier 

bands van United by Music komen op het podium, dus Special Twist (Limburg), Third Base, Blues 

Sparks en de All Star Band. Verder wordt er verteld wat er dit jaar allemaal gaat gebeure 

De Event Academy zorgt voor een hapje en een drankje dus dat wordt genieten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kees van de Braak Memorial zaterdag 2 juli 2022 in Leerdam 

Helaas moesten we min of meer in stilte afscheid nemen van Kees van de Braak 

die na een kort ziekbed op 12 juli 2020 overleed. Op 2 juli willen we daar nog eens 

bij stilstaan en Kees herdenken.  

Noteer maar vast de datum en de tijd zal ook van  11.00 – 15.00 uur zijn en alle 

bands van United by Music gaan optreden in een tent op de Lingebolder. Kees zijn 

favoriete songs zullen we natuurlijk spelen. Helaas moeten we zijn volle heldere 

stem missen. 



 
 

 

 

Jubileum Festival -  21 september tot en met 14 oktober 2022 

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

dus 15 jaar. We hadden een jubileum willen vieren maar dat mocht niet. Maar dat gaan we dit jaar 

goedmaken. 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 minstens 7 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 worden buitenlandse United by Music bands en gasten uitgenodigd.  

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

nog tafels of couverts gekocht worden bij Margareth Kamermans. 

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

Houwelingen en de Gemeente Sliedrecht 

 

Website vernieuwd 

Onze geluidsman Jan Willem Wemekamp is gestart met het verbeteren van onze 

website www.unitedbymusic.nl en ook Facebook en Linkedin worden voortaan beter 

bijgewerkt.  

Dus iedere dag even kijken en “liken”. Zo kunnen we de wereld veroveren.  

Wil je iets schrijven of heb je leuke foto’s.  

Kom maar op en stuur ze naar Margareth@unitedbymusic.nl 

 

Marathon Rotterdam op 10 april met opnieuw de bands van United by Music 

De organisatie van de NN-Marathon was heel tevreden over het optreden bij de 

laatste editie en daarom mogen we op 10 april opnieuw een podium vullen.  

De plek is nog onbekend maar om 10.00 uur zullen we wel starten bij dit geweldige 

spektakel. Volg de website voor details.  
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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 is al een keer geweest en binnenkort is Arthur Shorty aan de beurt. Het zijn 

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