Volgnummer: 2017-04

Nieuws vanaf de bok:
Belangrijke data:
- 23-4: Communie: 8.45 uur verzamelen in fasila. Communicanten worden
opgehaald. Er wordt door een ensemble (fanfare + harmonie) in de kerk gespeeld.
(diegene wat in de kerk meespelen > spullen vooraf in de kerk leggen).
Voor de communiemis wordt op 13-4 (20.00 uur) en 20-4 (om 21 uur, na de repetitie) gerepeteerd.
- 27-4: Koningsdag: Om 9.30 uur wordt in fasila verzameld om de stoet te begeleiden
- 7-5: Meikoningin: De drumbandleden, met ondersteuning van de schutterij, halen de nestor op. Het orkest
wordt bij het gemeentehuis verwacht en halen vervolgens de meikoningin op. We verzamelen om 14 uur bij
fasila
- 20-5: Concert: Het concert gaat door en zal om 19.30 uur beginnen. De blokfluitgroep, drumband en orkest
spelen. Erna is er nog een feestavond
- 18-6: Processie: Samen met de harmonie lopen we de processie. Tijd volgt nog.
- 16-7: Concert BCO: Tijdens de jaarmarkt wordt er een open lucht concert gehouden. Ook de harmonie speelt
dan.
-

Afgelopen week is Jan Herings, oud bugel-speler, overleden.
Er wordt een kaartje geschreven voor Ton Embregts, die in het ziekenhuis ligt met een acute blinde
darmoperatie. Veel sterkte Ton!

- We rekenen op jullie komst en we hopen op een representatieve bezetting!
Op zondag 2 april 2017 vond in FaSiLa het Hubert Hermens
solistenconcours plaats.
Er deden 3 leerlingen mee:
Merijn Daemen in de 5e divisie op kleine trom behaalde 83,5 punt .
Maud Scheren in de 4e divisie op alt- saxofoon behaalde 85 punten.
Rob Scheren in de 3e divisie op kleine trom behaalde 83 punten.

Planning
Donderdag 13 april

Repetitie voor de communiemis

20.00 uur

Zondag 16 april

GEEN repetitie ivm pasen

Donderdag 20 april

Repetitie ipv 16-4

19.30-21.00 uur

Donderdag 20 april

Repetitie voor de communiemis

21.00 uur

Zondag 23 april

Afhalen communicanten (UNIFORM)

08.45 uur

Zondag 23 april

GEEN repetitie

Donderdag 27 april

Koningsdag (UNIFORM)

Zondag 30 april

Partijrepetitie Trombones + trompetten 09.15-10.30 uur

Zondag 30 april

Repetitie

09.30 uur

10.30-12.30 uur

Heb je suggesties of ideeën,
laat het weten aan het
MAC!
Heb je een nieuw
emailadres, geef dit ook
door; Nieuwsbrief@fasila.nl!

