
 

 
Goede middag allemaal, 
Het was een goede repetitie vanmorgen, waarin niet alleen hebben geblazen, maar ook een aantal 
zaken samen op een rij hebben gezet.  Het leek me dus goed om even een overzicht te maken van 
wat we allemaal gaan doen. 
 

Concerten 
Concert  op 1 juni samen met het orkest van Rolf Dekker in Makkinga  
De setlist ziet er alsvolgt uit.  
 
Girl from Corsica 
Lady be good 
Adios noninio 
Verano Potena 
Mars 1941 
Queen of Sheba 
Harlem Noturne 
Mambo 
On a spring note 
Out of Afrika 
Magnificent Seven 
 
Aan deze stukken zal in de komende repetities worden gewerkt.  
 
Daarnaast als studiemateriaal in de map: (of praat ik nu voor mijn beurt Gerard?)  
Orgel fuga 
Porgy and Bess 
Barcelona 
 
Zondagmiddag 9 juni treden we op met muziekvereniging Volharding in Dalen. Tijdstip en dergelijke 
volgen nog.  
 
 

Repetitiedata 
30 maart 
13 april 
27 april 
11 mei 
1 juni 
15 juni 
 



Nieuwe seizoen 
 
Frankrijk 
Het al oude plan en voorstel van Roel om een weekend naar Frankrijk te komen hebben we 
vanochtend in welwillende overweging genomen en  we hebben besloten in september een 
studieweekend te organiseren bij Roel. De bedoeling is om op vrijdagmiddag/avond te vertrekken en 
op zondag weer huiswaarts te keren en onderweg nog ergens een concert te geven. Er zijn twee 
mogelijke weekenden voorbij gekomen te weten.  
30, 31 augustus/1 september of 
6, 7 en 8 september. 
Er is een lichte voorkeur voor het weekend in september. 
Elvira, Petra en Sigrid willen jullie zo snel mogelijk laten weten of jullie dat weekend willen en 
kunnen?  
 
Concerten 
José heeft contacten met een koor uit Zuidwolde dat graag iets samen zou willen doen met Saxalot. 
Voor het nieuwe seizoen hebben we nog niets staan en in de aanloop naar ons optreden in de 
Hofpoort 2014 zou dit een prima passen ergens in oktober of november. Wordt vervolgd.  
 
Saxofoonorkest Drachten 
Het saxofoon orkest van Karl zou in juni een saxofoondag samen met Saxalot willen organiseren. Dat 
is kort dag en we hebben geconstateerd dat we niet veel vrije weekenden meer beschikbaar hebben. 
Besloten is om Karl te berichten dat juni wat ons betreft niet gaat lukken, maar dat we in de loop van 
het nieuwe seizoen daar best over na willen denken.  
 
Het lijkt erop dat we zo alles weer op een rij hebben. 
 
Groet Tineke  


