Volgnummer: 2018-06

er nog een gezellig s
arnaval 2017

Nieuws vanaf de bok:
-

Op dinsdag 27 maart en dinsdag 3 april zijn nog 2 repetities voor het Carboon concert.
Op deze data komt Jack Vinders mee repeteren.
Dus graag aanwezig zijn.

-

Zie de volgende pagina voor meer informatie rondom het Carboonconcert. Nodig zoveel
mogelijk familie en vrienden uit om een kaartje te kopen, zodat ze bij dit unieke concert
aanwezig kunnen zijn.

-

Er werd een kaart verstuurd naar John Rademakers en Piet Hendriks. We wensen beiden
een spoedig herstel toe.

Op 18 maart 2018 organiseerde de Muziek
Federatie Onderbanken in Munstergeleen
het Hubert Hermens solistenconcours.
Namens Fanfare Sint Lambertus namen
Maud Scheren en Jelle Hendriks deel.
Allebei behaalden ze een tweede plaats in
hun divisie.
Jelle (alt-saxofoon) behaalde in de
aspirantenafdeling 82 punten: eerste prijs
met lof
Maud (alt-saxofoon) behaalde in de 5e
divisie 86 punten: eerste prijs met lof.
Een mooi succes voor onze talenten.
Van harte gefeliciteerd met deze mooie prestatie!

Planning
Zondag 25 maart
Dinsdag 27 maart
Zondag 1 april
Dinsdag 3 april
Zaterdag 7 april
Zondag 8 april

Wandeltocht
Repetitie
Geen repetitie ivm Pasen
Generale repetitie
Carboon concert
Repetitie

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

zie planning
20.00 – 21.30 uur
20.00 – 21.30 uur
11.30 – 12.30 uur
Afmelden; afmelden-orkest@fasila.nl
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Carboonconcert 7 april
Op zaterdag 7 april a.s. organiseert fanfare Sint Lambertus een CARBOON-concert.
Dit concert vindt plaats in Cultureel Centrum FaSiLa, Ter Hallen 10 in Schinveld. Aanvang 20.00 uur.
Zaal open om 19.00 uur.
Fanfare Sint Lambertus, mannenkoor Oranje en de bekende artiest Jack Vinders bereiden zich voor
op een concert met een veelzijdig karakter waarin het thema Carboon op diverse wijze wordt
verklankt.
De naam Carboonconcert verwijst naar de mijnen. We hopen op deze avond het rijke mijnverleden
van deze regio te laten herleven. Bijzondere combinaties staan op het programma. Wees erbij en
kom genieten.
De drumband van fanfare Sint Lambertus voert,
onder leiding van Frank Evers, werken uit waarin
de ‘mijngeluiden’ duidelijk hoorbaar zijn.
De fanfare, onder leiding van Marc Bongers,
speelt samen met de drumband twee mijnmarsen:
de DSM-research Jubileummars (gecomponeerd
door Piet Stalmeier, de bekende dirigent van o.a.
het harmonieorkest van de Emma-mijn) en de
Mijnmars 2015. (herdenkingsmars gecomponeerd
voor het Jaar van de Mijnen in 2015).
Mannenkoor Oranje staat onder leiding van
dirigent Ton Kropivsek. Oranje zingt onder andere
liedjes van Joep Rademakers.
Jack Vinders vertolkt samen met de fanfare
diverse nummers van de bekende groep Carboon.
Jack Vinders zal op zijn eigen bekende, humoristische manier de verschillende programmaonderdelen aan elkaar praten.
Mannenkoor, fanfare Sint Lambertus en Jack Vinders zullen gezamenlijk het concert afsluiten.
Uiteraard zal de aankleding van de zaal geheel in de sfeer van de mijnen zijn. Een groep oudmijnwerkers uit Brunssum zal aanwezig zijn, uiteraard in mijnwerkers-outfit.
Zij zorgen voor veel mijn-materialen om de zaal sfeervol in te richten.
Ook worden op het nummer van de entreekaart, gratis, een zestal prachtige mini-mijnwagentjes
verloot. Ook zijn er enkele mini-mijnlampjes en stielkes te winnen. Al deze prijzen worden ter
beschikking gesteld door Toon van Tongelen,
Bovendien is er een presentatie van filmbeelden uit het Limburgs mijnverleden.
Het wordt vast en zeker een onvergetelijke avond.
De entree bedraagt €12,50. Kaarten zijn te koop bij FaSiLa, bij Jacky’s Bloemenshop en bij ZEN Bloem
& Kado.
Wees er snel bij , want vol is vol.

