United By Music Jaarverslag 2016
Het jaar is weer omgevlogen. We hebben ook dit jaar weer
veel leuke dingen meegemaakt en de wat mindere dingen.
Op 17 Januari traden we op bij het Krommerijn Festival in
Bunnik. Dit was een groot succes.
Op 6 Februari maakten we de opnames voor het nummer
Halleluja in Amsterdam. We namen shots op in het
Vondelpark. Ook kregen we daar veel toeschouwers. Dit was
een leuke maar wel een zware dag.
Op 6 Februari traden we op in DE AVENUE – BREDA.
Ook hielden we daar de finale van audities. Hieruit ontstond
de derde band geheten the Third Base.
Op 13 Maart traden we op omdat Rob van der Lee 65 jaar
werd. Dit vierden we groots. Er waren veel mensen aanwezig.
In Maart kregen we het droevige nieuws te horen dat Candye
Kane was overleden aan alvleesklier kanker wij zullen haar
niet vergeten. Bedankt Candye voor de fijne jaren.
Op 31 Maart mochten we optreden in Utrecht in het Tivoli
Ook dit was een geweldige ervaring.
Op 8 april traden we op bij de Lions Muziek op tilt in
Giessenburg. Ook dit was een groot succes.

Daarna vond de Benefiet week plaats. Dit was echt geweldig
we konden met zijn allen verblijven op een bungalowpark in
Dordrecht. Hier verbleven ook de Amerikanen.
Samen met de Amerikanen en ook de bands Bluessparks en
All star band en de nieuwe band Third base was weer een
groot succes. Vijf avonden waren volledig uitverkocht.
Wat wel erg triest was is dat we te horen kregen dat er een
man van een vrijwilligster is komen te overleiden. We
wensen haar veel sterkte met dit verlies.
Op 9 Mei moest ik helaas het ziekenhuis in voor behandeling
van longontsteking en kon ik helaas een aantal optredens
niet mee maken. Ook kon ik voor het eerst niet mee naar
Scandinavië dit vond ik heel erg jammer. Maar ben dit wel
weer van plan in 2017.
Mijn eerste optreden was 2 Juli tijdens het verjaardagsfeest
van Donne. Die een groot feest hield. Dit was beregezellig.
Zaterdag 9 Juli traden we op tijdens het openpodium in Leek.
Ook dit was geweldig. We deden een overnachting in
Drachten. De volgende ochtend mochten we optreden in
Maeykehiem. Dit is een stichting die aangesloten zit bij de
Carantegroep. Ook hier was het één groot feest.
Wat ook echt gaaf was dat we in oktober onze 10 jarig
jubileum konden vieren van United By Music. En ik ook tien
jaar erbij betrokken ben geweest.
En zo vloog dit jaar om. Met leuke en minder leuke dingen.
Maar muziek verbind ons en ik hoop dat dit ook zo zal blijven.

Ik dank alle medewerkers, vrijwilligers en sponsoren; zonder
hen waren wij nergens. En ook bedank ik Joris van
Wijngaarden en Therese van den Berg want zonder hen zou
United by Music niet hebben bestaan.
Ik hoop dat we volgend jaar weer vele mooie dingen mogen
mee maken. Ik wens iederéén fijne kerstdagen toe en een
gezond 2017.

Tot in het nieuwe jaar,
Arthur Shorty

