Volgnummer: 2018-15

Nieuws vanaf de bok:
- A.s. zondag 16 september vindt de Lambertusviering plaats.
Orkest leden spelen om 8.45 uur in. Dus graag voor deze tijd aanwezig zijn en klaar zitten in de kerk.
Het programma is als volgt:
Intrede:
Choral Figuré (Henk van Lijnschoten) = Klankstudie nummer 8
Klaarmaken altaar:
Laurena (Johan Nijs)
Heilig + Lam Gods:
Sanctus en Agnus Dei uit Missa Brevis (Jacob de Haan)
Communie:
Pastorale (Jan de Haan)
Voor de zegen:
Arosa (Oscar Tschuor)
- Er zullen dit jaar ook een aantal partijrepetities plaatsvinden. Deze vinden op dinsdagavond plaats.
De eerste groep zal om 19 uur starten tot ongeveer 20.30 uur repeteren. De 2e groep start om 20.00 uur
tot ongeveer 21.30 uur. Tussen 20 en 20.30 uur vindt er een half uurtje overlap plaats waarin stukken
samen gerepeteerd worden.
23-9
9.15 uur Hoorns
25-9
19.00 uur Bassen
20.00 Tuba’s
2-10
19.00 uur Bugels
20.00 Saxen en B-klarinet
9-10
19.00 uur Trompetten
20.00 Trombones
21-10
Slagwerk

Op zondag 16 september vindt de jaarlijkse Lambertusviering van Fanfare Sint Lambertus
plaats.
Om 9.30 uur wordt gestart met een Eucharistieviering in de Eligiuskerk te Schinveld. De H. Mis
wordt opgeluisterd door de fanfare en drumband. Aansluitend gaan we samen naar het kerkhof
alwaar een herdenking plaatsvindt voor de overleden leden, familieleden en vrienden van de
fanfarefamilie.
Om 11.00 uur is er voor ieder een koffietafel in het FaSiLa-gebouw.
Na de koffietafel wordt de jubilaris gehuldigd.
De heer Frans Herings is 12 ½ jaar lid. Gedurende deze gehele periode heeft hij als
penningmeester deel uit gemaakt van het bestuur.
Na de huldiging is er voor de aanwezigen de gelegenheid om de jubilaris te feliciteren, waarna
we afsluiten met een gezellig samenzijn.

Planning
Zondag 16-9
Zondag 23-9
Zondag 23-9
Dinsdag 25-9
Dinsdag 25-9
Zondag 30-9
Dinsdag 2-10
Dinsdag 2-10

Jubilarissen 2017

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

Lambertusviering
8.45 uur; zitten in de kerk!
Partijrepetitie Hoorns
9.15-10.30 uur
Repetitie Orkest
10.30-12.30 uur
Partijrepetities Bassen
19.00-20.30 uur
Partijrepetities Tuba’s
20.00-21.30 uur
Repetitie Orkest
10.30-12.30 uur
Partijrepetities Bugels
19.00-20.30 uur
Partijrepetities Saxen en B-klarinet 20.00-21.30 uur
Afmelden; afmelden-orkest@fasila.nl

