
Evenals in 2009 en 2013 staat ook in 2017 het Wereld 

Muziek Concours (WMC) te Kerkrade op het programma.  

Op het onderdeel Mars in de First Division zal Marching– 

& Showband JUBAL Vechtdal haar uiterste best doen om 

de vierde plaats (2013) te verdedigen.  Met een interes-

sant en uitdagend programma bereiden de muzikanten 

zich voor op het verplichte parcours in het Parkstad 

Limburg stadion.  

Wil jij de WMC uitdaging met ons aan gaan? Meld je 

dan nu aan en stroom meteen in . Wie weet schitter 

jij in juli 2017 dan in het Roda JC stadion met ons! 

www.jubal-dedemsvaart.nl 

Postbus 67 

7700 AB Dedemsvaart 

Telefoon: 06 131 870 24 (Maroeska Veuger) 

Mail: showband@jubal-dedemsvaart.nl  

 

 

WMC Kerkade 2017 



Marching & Showband JUBAL Vechtdal is de nieuwe 

naam waaronder Showband JUBAL Dedemsvaart 

verder gaat. Om een breder gebied aan te trekken 

voor nieuwe leden is gekozen om een nieuwe koers 

te varen, waarbij de focus met name ligt op het ge-

bied van entertainment en herkenbare muziek voor 

zowel jong als oud. Vernieuwend qua repertoire  

keuze, verrassend qua exercitie en vooral verbazend 

bij ieder optreden! 

Marching & Showband JUBAL Vechtdal bestaat uit 

circa 25 muzikanten in de leeftijd vanaf 14 tot 60 

jaar. De vooral jeugdige band treedt op met een 

drumfanfare bezetting, aangevuld met complete 

saxofoon en fluit groep. Onder leiding van dirigent 

Patrick Curfs (Orkest Koninklijke Luchtmacht) wordt 

er wekelijks gerepeteerd in het clubgebouw of op 

buitenlocaties. Mocht je eens vrijblijvend willen ko-

men kijken en luisteren is dat altijd mogelijk! Bel of 

mail wel even zodat we elkaar niet mis lopen… 

Lid worden? 

Met de verbreding naar de gehele Vechtdal regio (en om-

streken) willen wij een band zijn waar iedereen welkom is. 

Ben jij muzikant en beheers jij je instrument op B-niveau, 

dan kan je direct instromen in de band. Nog niet helemaal 

op het juiste niveau? Geen probleem,  het is mogelijk om 

les te krijgen van de docenten binnen JUBAL.  

Verwachtingen 
 

Marching & Showband JUBAL Vechtdal wil vernieuwend zijn 

in de showbandsector. Daar hoort een bepaalde verwach-

ting en niveau bij. Om een goede indruk te kunnen achterla-

ten bij het publiek (dat vaak in grote getalen aanwezig is) 

verwachten wij dat je aanwezig bent bij repetities en optre-

dens en daarbij je eigen muziek beheerst. Thuisstudie is 

dan ook zeker niet vreemd voor onze muzikanten.  

Van onze kant mag je verwachten dat we zo spoedig moge-

lijk zorgen voor een uniform en muziekinstrument indien 

nodig. Ons repertoire wordt op maat gearrangeerd en digi-

taal aangeleverd per mail. Tot slot zijn we vooral een band 

waarbij je snel vrienden maakt. 

Vernieuwend,  

Verrassend,  

Verbazend…. 

showband@jubal-dedemsvaart.nl   

Telefoon: 06 512 495 94 (Robertkoen) 

Telefoon: 06 131 870 24 (Maroeska) 

“Teamwork makes the dream work!” 

Interesse gewekt? 

Neem dan snel contact op met ons! 

/ShowbandJubal 


