Volgnummer: 2018-14

Nieuws vanaf de bok:
-

Luister via deze link naar het nieuwe muziekwerk ‘Bank of doons’.
https://www.youtube.com/watch?v=urKwZYDBnLo

-

Als je ad hoc afgemeld bent, zorg dan dat je partijen in je postvak liggen.
In verband met de bezetting, zal er bij afmeldingen voor een vervanger gekeken worden.

-

Nieuws van het bestuur………
Het bestuur wil graag dat de leden goed geïnformeerd zijn over alles wat te maken heeft met onze
fanfare.
Veel informatie is beschikbaar via de website.
Op de voorpagina, via de paarse knop “VOOR LEDEN” krijgt u toegang tot de kalender van de fanfare.
De kalender wordt regelmatig aangevuld met actuele informatie.
Ook komt u via de paarse knop bij de documenten van de fanfare.
Na elke bestuursvergadering wordt er een samenvatting van de besproken onderwerpen geplaatst.
Ook het verslag van de jaarvergadering van 8 juli jl. treft u aan op die plek.
We hopen dat veel leden gebruik maken van deze informatiebron.
Vragen, opmerkingen…………… secretaris@fasila.nl

-

Zie de volgende pagina met informatie over de open dag op zaterdag 8 september.
Er is dan ook een workshop. Leden kunnen zich opgeven voor deze workshop op het briefje dat hangt op
het witte bord in het FaSiLa.

-

Op zondag 16 september vindt de jaarlijkse Lambertusviering plaats. Meer informatie zal in de volgende
nieuwsbrief verschijnen.
De volgende werken worden gespeeld:
 Klankstudie nummer 8
 Laurene
 Pastorale
 Missa Brevis
 Bank of Doons
 Arsenal
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 2-9
Zaterdag 8-9
Zondag 9-9
Zondag 16-9

Repetitie
Open dag
Repetitie
Lambertusviering

10.30 - 12.30 uur
zie volgende pagina
10.30 - 12.30 uur
info volgt nog
Afmelden; afmelden-orkest@fasila.nl
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MUZIEK MOET.
Muziek maken is niet alleen leuk, maar vele wetenschappelijke onderzoeken
hebben tevens bewezen dat het een zeer positieve invloed heeft op de
intelligentie en het sociale functioneren van kinderen. Dus……….MUZIEK MOET.
Op zaterdag 8 september houdt fanfare Sint-Lambertus een “OPEN DAG” van
10.00 – 13.00 uur. Dit gebeurt in de vorm van een instrumenten carrousel.
Ieder die dat wil, jong en oud, kan kennismaken met de muziekinstrumenten
die door de fanfare en drumband bespeeld worden.
Er zijn professionele muziekdocenten en leden van de fanfare aanwezig.
Zij laten horen wat allemaal mogelijk is op de diverse instrumenten zoals
bugel, trompet, hoorn, saxofoon, trombone, tuba, en slagwerk. Gewoon te
gek!
Natuurlijk bestaat er ook de mogelijkheid om zelf op de instrumenten te
spelen.
Verder is er ook een informatiebalie, waar je terecht kunt voor informatie over
de fanfare en opleidingen. Een ideale gelegenheid om, onder het genot van
een kopje koffie, kennis te maken met FANFARE SINT-LAMBERTUS.
De Open Dag zal gehouden worden in het Cultureel Centrum FaSiLa, Ter
Hallen 8-10 te Schinveld. Wij zouden het reuze fijn vinden jullie in grote getale
te mogen begroeten op 8 september ergens tussen 10.00 en 13.00 uur.
Mocht je vragen hebben, neem gerust contact op
met:
Alexandra Scheren 06-42692260 of
Marianne Raes 06-10696743.
Mailen kan ook: secretaris@fasila.nl

