Volgnummer: 2018-04

er nog een gezellig s
Carnaval 2017

Nieuws vanaf de bok:
LICHTJESSTOET:
Op zaterdag 24 februari vindt de lichtjesstoet in Schinveld plaats. Zoals bekend, zal de fanfare hier
niet aan deel nemen. Zaterdagavond na stoet is het FASILA-lokaal wel geopend. Er komt een
diskjockey.
We zijn dringend op zoek naar enkele mensen die willen helpen achter de bar. (frisdrank, glazen
spoelen e.d.)
Wil je helpen, laat het dan even weten aan Huub Hustings. 06-22450313. Alvast bedankt.
CARBOONCONCERT.
Op 7 april a.s. vindt het Carboonconcert plaats. Dit in samenwerking met zangkoor Oranje.
Er is aangekondigd dat ook Martin Hurkens aan dit concert zou deelnemen.
Door omstandigheden is hier echter verandering in gekomen. Martin zal bij dit concert niet
aanwezig zijn. We houden dit echter te goed. Er komt, later in het jaar, een concert met Martin
Hurkens.
De organisatie is op zoek gegaan naar een alternatief.
De bekende zanger Jack Vinders zal deelnemen aan
het Carboonconcert. Met hem zijn inmiddels al
diverse afspraken gemaakt.
Hij zingt de liedjes die door het MAC zijn geselecteerd
met als thema Carboon.
Ook zal hij enkele andere liedjes ten gehore brengen,
met de fanfare als begeleidend orkest.
Jack Vinders zal , voorafgaand aan het concert, twee
repetities bijwonen.
We kunnen ons nu al verheugen op 7 april. Dit wordt vast en zeker een TOP-avond.
Verder informatie over aanvangstijd, entreeprijs, programma-indeling, voorverkoop e.d. volgt zo
spoedig mogelijk.
Heb je suggesties of ideeën, laat het
weten aan het MAC!
Heb je een nieuw emailadres, geef dit
ook door; Nieuwsbrief@fasila.nl!

Planning
Zondag 25 februari
Zondag 25 februari
Zondag 4 maart
Zondag 4 maart
Zondag 11 maart
Zondag 11 maart

Partijrepetitie: saxen, hoorns
Repetitie
MAC-vergadering
Repetitie
Partijrepetitie: bugels
Repetitie

9.15 - 10.30 uur
10.30 - 12.30 uur
9.30 – 10.30 uur
10.30 - 12.30 uur
9.15 - 10.30 uur
10.30 - 12.30 uur
Afmelden; afmelden-orkest@fasila.nl

