Volgnummer: 2017-14

Nog een week en dan is ons JUBILEUMWEEKEND!
Zaterdag 16 september staat van 10 tot 12 uur instrumentencarrousel op het programma. We hopen dat veel
kinderen met hun ouders of andere geïnteresseerden de weg naar FaSiLa zullen vinden. Zij vinden hier een
informatiestand over onze vereniging. Het fanfareorkest en de drumband.
Zij zullen kennis maken met diverse instrumenten en lesmethoden. Het zou leuk zijn als jullie allemaal even een
kijkje komen nemen!
Vervolgens is om 13.30 uur een play-inn voor orkestleden en oud-leden. Er wordt gerepeteerd aan een aantal
muziekwerken.
Na afloop van de play-inn volgt er voor de orkestleden en oud-leden een chinees buffet.
Om 19.30 uur begint de feestavond. Voor deze avond zijn naast onze leden en hun partners vele relaties van
onze vereniging uitgenodigd.
Het reünie-orkest geeft een concert. Er is een diskjockey. Rond de klok van 21.30 uur zal een buuttereedner onze
vereniging ‘nader (door)toelichten)’.
Het feest gaat door tot in de late uurtjes.
Op zondag 17 september wordt het weer vroeg op. Orkest- en drumbandleden, graag in uniform om 9 uur in de
kerk klaar zitten.
Om 9.30 uur is de Heilige Mis. Na afloop gaan we naar het kerkhof.
Vervolgens vindt in FaSiLa een koffietafel plaats.
Er worden maar liefst 11 jubilarissen gehuldigd en om 13 uur vindt de receptie plaats.
We rekenen allemaal op jullie komst en maken er een onvergetelijk jubileumweekend van!!!

Op 17 december (ochtend) is de jaarlijkse Kerstviering en op 24 december (18 uur)
is de H. Mis in verband met Kerstmis. De bedoeling is dat er diverse ensembles
worden samengesteld. De precieze invulling wordt nog bekend gemaakt.
We rekenen er op dat iedereen aanwezig is. Kun je echt niet, dan willen
we graag voor 22-9 weten wie er NIET aanwezig kan zijn op een of beide
data. Doorgeven aan irisraes98@hotmail.com

Planning
Zaterdag 16 september
Zaterdag 16 september
Zaterdag 16 september
Zondag 17 september
Zondag 24 september
Zondag 24 september

Instrumentencarrousel
Play-inn
Reünie-concert + feestavond
Lambertusviering + huldiging jubilarissen
MAC-vergadering
Repetitie

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

10.00-12.00 uur
13.30 uur
19.30 uur
9.00 uur (kerk)
9.30-10.30 uur
10.30-12.30 uur

Afmelden; afmelden-orkest@fasila.nl

