
 
 

 

 

Nieuwsbrief United by Music -  februari 2023 

 

 

Jubileum gala 2022 

Het is even geleden maar wij zitten nog dagelijks na te genieten van het  afgelopen jubileumgala in 

de mooie Spiegeltent de Fortuna.  

Meer dan 2000 gasten hebben we in de Spiegeltent mogen ontvangen en de foto’s verschijnen bijna 

dagelijks nog op facebook en Instagram. Als jullie ook nog foto’s hebben of filmpjes plaats ze gewoon 

op facebook of stuur ze naar ons toe  info@unitedbymusic.nl  

We willen graag alles bijhouden dus stuur ons alle leuke foto’s en filmpjes.  

 

 

 

Zaterdag 11 maart Artiestendag United by Music 11.00 uur – 15.00 uur 

Zaterdag 11 maart a.s. houden we de artiestendag van United by Music 

in de Ark op de Merwebolder, Touwbaan 1 in Sliedrecht. Tijdens deze 

artiestendag maken we muziek met elkaar onder het genot van een 

hapje en een drankje.  

Tijdens de artiestendag zal de ASVZ Event Academy Crew weer 

present zijn met alle hand- en spandiensten. Dus kom allemaal naar de 

artiestendag om weer bij te kletsen en samen muziek te maken.  

 

Auditie United by Music 

Zaterdag 11 maart zal United by Music op de artiestendag een auditie 

houden. We zijn voornamelijk op zoek naar artiesten die een instrument 

bespelen. Kent u iemand die past bij United by Music en een instrument 

bespeelt of kan zingen dan zijn ze van harte welkom bij de auditie 

De auditie zal om 12.00 uur gehouden worden in de Ark op de Merwebolder,  

Touwbaan 1 Sliedrecht. 

Aanmelden kan via info@unitedbymusic.nl 
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Patricia Fijan 

Patricia Fijan is vertrokken bij United by Music om een nieuwe 

uitdaging aan te gaan binnen de makerlaardij. Sinds 2016 is Patricia 

werkzaam geweest bij United by Music en verzorgde zij alles rondom 

de optredens en onderhield de contacten met de vrijwilligers. Ze 

begint aan een nieuwe carrière en wij wensen Patricia veel succes!  

 

Op zaterdag  11 maart tijdens de artiestendag nemen we afscheid van Patricia.  

Wil je ook afscheid nemen van Patricia dan ben je zaterdag 11 maart van harte welkom.  

 

United by Music een nieuwe weg  

United by Music heeft de afgelopen jaren zeer succesvol met veel optredens met maar liefst 

4 bands verzorgd echter er zijn wat mutaties plaatsgevonden de afgelopen jaren en daarom 

bekijken we opnieuw naar de samenstelling van de bands en hoe we verder gaan met United 

by Music. Op de artiestendag gaan we daar iets meer over vertellen. Heb je interesse kom 

naar de artiestendag.  

 

United by Music op zoek naar opslagruimte 

Voor onze instrumenten zijn we nog altijd op zoek naar een mooie 

droge opslagruimte. We hebben jarenlang bij Ricoh Document 

Center in Sliedrecht Ricoh kunnen bivakkeren maar helaas is dit 

verpand verkocht en moesten we vertrekken.  

Tijdelijk hebben we een onderkomen bij Gerard Krikke gevonden ook heel fijn maar het liefst 

hebben we een ruimte in de regio Sliedrecht en die ruimte zou ongeveer 30-50 m2 omvang 

moeten hebben. Mocht u ruimte weten laat dit weten aan Margareth via 

margareth@unitedbymusic.nl 

 

Nieuwe data benefiet gala 2023 

Het afgelopen gala in de Spiegeltent was onovertroffen. Geweldig, wat was dat een feest. 

We staan nu voor een nieuwe uitdaging en die uitdaging gaan we waarmaken op 25 en 26 

oktober van dit jaar. 

We gaan u op een andere manier verrassen. Noteert u alvast de data 25 en 26 oktober 2023. 

We houden u uiteraard op de hoogte van alle ontwikkelingen. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Special Olympics World Games Berlin 2023 

United by Music zal 22 juni a.s. gaan optreden tijdens dit evenement op het beroemde Alexanderplatz 

bij de Neptunbrunnen in Berlijn.  

De Special Olympics World Games zijn ’s werelds grootste inclusieve sportevenement dat om de 

twee jaar gehouden wordt. Dit jaar vindt dit grote evenement plaats in Duitsland met als locatie de 

sportmetropool Berlijn. 

 

 


