Volgnummer: 2018-09
Carnaval 2017

Nieuws vanaf de bok:
-

Afgelopen zondag heeft onze dirigent Marc Bongers zijn examen
behaald. Dit werd beloond met een 8.5! Het was een mooi concert
met Harmonie St Cecilia uit Grevenbicht.
Dit alles vond plaats in de mooie en akoestische kerk te Obbicht.
Dus Marc chapeau en van harte gefeliciteerd met je afstuderen.

-

In tegenstelling tot wat eerder vermeld stond. De fanfare hoeft a.s 6 mei niet de
Meikoningin af te halen. Dit gebeurd dit jaar door de Schutterij.

-

Op zondag 17 juni nemen we deel aan het MFO-beoordelingsconcert. Wij zullen aan het
einde van de middag spelen. Een definitief tijdstip van aanwezigheid volgt nog!

-

Zie de volgende pagina voor ledenwerving. Maak zoveel mogelijk reclame!

Dank aan alle vrijwilligers, die de Fa-Si-La wandeling
mogelijk hebben gemaakt.
Jullie hulp was weer geweldig.
Vooral een dankwoord aan John en Daniëlle Scheren die
een gedeelte van hun loods gratis beschikbaar hebben
gesteld voor het inrichten voor een rustpost.
Het wandel comité.
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 6 mei
Zondag 6 mei
Zondag 13 mei
Zondag 13 mei
Zondag 20 mei
Dinsdag 22 mei

Partijrepetitie Hoorns, Saxen
Repetitie
Partijrepetitie Bugels
Repetitie
Geen repetitie (ivm Pinksteren)
Repetitie ipv 20-5

09.15-10.30 uur
10.30-12.30 uur
09.15-10.30 uur
10.30-12.30 uur
20.00-21.30 uur
Afmelden; afmelden-orkest@fasila.nl

Volgnummer: 2018-09

Ook zin in muziek maken?
Samen muziek maken is fijne hobby.
Dat ervaren ook de mensen van
fanfare Sint Lambertus in Schinveld.
Elke week is er iets te beleven. De
les, de repetitie of een uitvoering.
Altijd weer gezellig.
Wil je ook een instrument leren
bespelen en deel uit maken van een
muziekvereniging, dan is het nu het
juiste moment.
Je kunt je nu aanmelden om het een
maand lang gratis te proberen.
Gratis muziekles op een
blaasinstrument in de maand mei,
door een professionele
muziekdocent.
De volgende instrumenten zijn
mogelijk: bugel, trompet, cornet,
hoorn, tuba, trombone, altsaxofoon,
sopraansaxofoon en tenorsaxofoon.
De gratis lessen zijn mogelijk voor
alle leeftijden. Ook mensen die al
eerder een instrument gespeeld
hebben, zijn welkom.
Lestijden worden in onderling overleg tussen docent en leerling vastgesteld. De individuele
lessen duren een half uur en vinden wekelijks plaats. (Niet tijdens de schoolvakanties). Ook is
het mogelijk om lessen te krijgen in groepsverband.

Alle lessen vinden plaats in Cultureel Centrum FaSiLa, Ter Hallen 8-10 in Schinveld.
Kom vrijblijvend eens kijken bij een fanfarerepetitie. Elke zondag van 10.30 uur tot 12.30 uur.
Verdere informatie en aanmelden voor gratis lessen kan voor 7 mei bij Alexandra Scheren 0642692260
Aanmelden per mail kan ook via secretaris@fasila.nl
Kijk voor meer informatie op www.fasila.nl

