Volgnummer: 2018-08
Carnaval 2017

Nieuws vanaf de bok:
- Op zondag 22 april worden de communicanten door de drumband op de basisschool
opgehaald. Drumband graag om 8.45 uur in FaSiLa verzamelen.
Aansluitend wordt de H. Mis opgeluisterd door het orkest. Orkestleden graag om 8.45 uur
in de kerk aanwezig zijn.
-

Op zondag 29 april vervalt de repetitie. Deze dag studeert onze dirigent Marc af. Wil je
luisteren naar zijn examenconcert. Dit vindt plaats op zondag 29 april in de
St. Willibrorduskerk gelegen aan de Markt in Obbicht.
De kerk gaat open om 14.45 uur en het concert begint om 15.00 uur.
Veel succes Marc!

-

De jaarvergadering is verplaatst naar zondag 8 juli. Aansluitend wordt er dan gebarbecued.

Geslaagd CARBOON-concert Fanfare Sint Lambertus.
Zaterdagavond 7 april stond Cultureel Centrum FaSiLa helemaal in het teken van het mijnwerkersverleden van onze
regio. Een prachtig, gevarieerd avondvullend programma.
De drumband van Fanfare Sint Lambertus speelde diverse muziekstukken. De geluiden van de mijn kwamen ritmisch
tot leven. De fanfare zorgde voor een aantal schitterende werken.
Ook zangkoor Oranje vertolkte diverse Limburgse werken, waarbij de gedachten van de vele toeschouwers terug ging
naar de tijd dat de mijnen nog volop in bedrijf waren.
De bekende zanger Jack Vinders maakte het programma compleet met zijn mooie verhalen over zijn jeugd, in een
omgeving waarin alles en iedereen met de mijn te maken had.
Jack zorgde voor een aantal prachtige liederen.
De goede samenwerking van fanfare, drumband, zangkoor Oranje en Jack
Vinders zorgde voor een perfecte gezamenlijke afsluiting.
Het publiek heeft genoten van een bijzondere avond. Terecht dat het publiek de
fanfare, drumband, mannenkoor Oranje en Jack Vinders beloonde met een
staande ovatie.
Heb je suggesties of ideeën, laat het

Planning
Dinsdag 17 april
Zondag 22 april
Zondag 22 april
Dinsdag 24 april
Dinsdag 24 april
Zondag 29 april
Zondag 6 mei
Zondag 6 mei
Zondag 6 mei

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

Repetitie ipv 22-04
Afhalen communicanten (drumband)
Opluisteren H. Mis (orkest)
MAC-vergadering
Repetitie ipv 29-04
Geen repetitie ivm afstuderen Marc
Partijrepetitie Hoorns, Saxen
Repetitie
Afhalen Mei Koningin

20.00-21.30 uur
08.45 uur (in FaSiLa)
08.45 uur (in Kerk)
19.00-20.00 uur
20.00-21.30 uur
09.15-10.30 uur
10.30-12.30 uur
Afmelden; afmelden-orkest@fasila.nl
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Carboonconcert
07-04-2018

Reactie op
facebook:
Het was harstikke
mooi. Wij hebben er
van genoten!
Chapeau!

