Word donateur
Draagt u de Schotse doedelzakmuziek een warm
hart toe? Wilt u nauw betrokken blijven bij onze
band zonder zelf muziek te maken?
Voor minimaal € 15,- per jaar bent u donateur, en
ontvangt u drie keer per jaar onze nieuwsbrief.
Hierin vindt u informatie over komende optredens,
reisverslagen, geschiedenis van en wetenswaardigheden over pipers, pipemuziek en Schotse
uniformen, en worden de spelers aan u voorgesteld.
Wie zijn Pegasus Pipes & Drums?

Boek onze doedelzakband voor uw feest

Pegasus Pipes & Drums is een doedelzakband in
Schotse traditie, gevestigd in Barneveld (Gelderland).

Wat dacht u van een optreden van een heuse
Schotse doedelzakspeler, of zelfs een hele
pipeband, op uw feest?

De band bestaat uit 8-10 doedelzakspelers (pipers)
en 5-6 drummers, die optreden in de indrukwekkende uniformen van de Schotse regimenten, en in
Royal Stewart tartan kilt.
Pegasus Pipes & Drums treedt regelmatig op bij
herdenkingen, feestelijkheden, concerten en bruiloften,
zowel in de regio Gelderland als landelijk en in het
buitenland.
Wij waren erbij in:
Wageningen:
Bevrijdingsdefilé
Ede:
Airborne Taptoe
Ginkelse Heide: Airborne herdenkingen
Almere:
Continental Pipeband Contest
Middelburg:
Zeeuwse Veteranendag
Normandië:
D-Day herdenkingen
Wilt u eens een optreden van nabij meemaken,
en zelf ervaren hoe prachtig deze muziek klinkt?
Op de website vindt u een actuele agenda van de
openbare evenementen waar Pegasus Pipes &
Drums binnenkort zal optreden.

Wij treden regelmatig op bij feestelijke of plechtige
gelegenheden, zoals:
verjaardagen
bruiloften
familiereünies
braderieën
taptoes

jubilea
personeelsfeesten
dorpsfeesten
optochten
concerten

Het optreden kan variëren van een enkele solo-piper
tot de inzet van de volledige band met drumsectie,
al naar gelang uw persoonlijke wensen en het
beschikbare budget.
Voor plechtige gelegenheden zoals herdenkingen
of begrafenissen hebben wij doedelzakspelers en
bugelspelers beschikbaar, en een repertoire van
serene muziek.
Voor boekingen of vrijblijvende inlichtingen, gelieve
contact op te nemen met het secretariaat via:
www.pegasuspd.nl
secretaris@pegasuspd.nl
(020) 612 32 65 of (06) 33 22 13 04

www.pegasuspd.nl

Nieuwe leden zijn van harte welkom

Praktische informatie

Nieuwe leden worden bij onze band met open
armen ontvangen! Wij verwelkomen zowel nieuwe
pipers als drummers, om de band te versterken en
aan de groeiende vraag naar optredens te kunnen
voldoen.

Secretariaat
J.J. Cremerplein 49 hs
1054 TJ Amsterdam
tel: (020) 612 32 65
mobiel: (06) 33 22 13 04
e-mail: secretaris@pegasuspd.nl

Ook zonder ervaring met drummen of met
doedelzakspelen bent u van harte welkom als
nieuw lid. Bij onze band krijgt u een kosteloze
opleiding tot piper of drummer door één van onze
ervaren instructeurs.
Maak vrijblijvend kennis met de vereniging. U kunt
zonder enige verplichting een repetitie-avond
bijwonen (na afspraak). Bij serieuze interesse volgt
een kosteloze proefperiode van drie maanden,
waarin u kunt ervaren of het bespelen van de pipes
of drums u goed bevalt.
Mocht u geïnteresseerd zijn om een repetitie-avond
bij te wonen of overweegt u een lidmaatschap,
neem dan contact op met het secretariaat op
telefoonnummer (020) 612 32 65 of (06) 33 22 13 04
of geef uw interesse aan op onze website
www.pegasuspd.nl en wij nemen contact met u op.

Pipe Major
mobiel: (06) 19 41 29 78
e-mail: pipemajor@pegasuspd.nl
Website
www.pegasuspd.nl
Via onze website kunt u contact met ons opnemen
voor:
- het aanvragen van een optreden;
- het aanmelden als donateur;
- het aanmelden als nieuw lid;
- elke andere informatie.

Een doedelzakband in Schotse traditie

