Volgnummer: 2018-16

Nieuws vanaf de bok:
- Iedereen heeft inmiddels de kalender ontvangen. Aan alle orkestleden de vraag om voor
1-10-2018 je afmelding(en) doorgeven tot aan 27-1-2019.
- Op zaterdag 8 september heeft er een open dag plaatsgevonden en werden er diverse
workshops gegeven. Nieuwsgierig? Kijk snel op de volgende pagina voor een foto-indruk.
- We kunnen terugkijken op een geslaagde Lambertusviering van zondag 16 september 2018.
Verderop in deze nieuwsbrief vindt u hier een fotocollage van!
- Op zondag 7 oktober vindt er een concert plaats door het slagwerkensemble van Obbicht. Kom
allemaal om 14.30 uur luisteren! Voor meer informatie, kijkt u op de laatste pagina van deze
nieuwsbrief.
Vanwege dit concert zal het orkest van 9.30 tot 11.00 uur repeteren.
- Er is gezamenlijk besloten dat vanaf zondag 14 oktober voortaan de repetities van het orkest
van 10.00 tot 12.00 uur zullen plaatsvinden.
- Op vrijdag 23 november is de presentatie van het muziekproject op de basisschool. Hier zal
een ensemble spelen. Kun je dan meespelen? Geef dit even aan Marc aan! Dit zal ongeveer
tussen 12.15 en 13.30 uur zijn.
- Luister via deze link het muziekwerk Clouds: https://www.youtube.com/watch?v=tdRbYRc9Yy8
We verwelkomen Jelle Hendriks op alt-saxofoon in het
fanfare-orkest.
Maud Scheren heeft de overstap naar sopraan-saxofoon
gemaakt.
We wensen jullie hiermee veel succes!

Planning
Dinsdag 25-9
Dinsdag 25-9
Zondag 30-9
Dinsdag 2-10
Dinsdag 2-10
Zondag 7-10
Zondag 7-10
Zondag 7-10
Dinsdag 9-10
Dinsdag 9-10
Zondag 14-10

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

Partijrepetities Bassen
19.00-20.30 uur
Partijrepetities Tuba’s
20.00-21.30 uur
Repetitie Orkest
10.00-12.00 uur
Partijrepetities Bugels
19.00-20.30 uur
Partijrepetities Saxen en B-klarinet
20.00-21.30 uur
Repetitie
9.30-11.00 uur
MAC-vergadering
11.00-12.00 uur
Slagwerkconcert Drumband Obbicht
14.30 uur
Partijrepetities Trompetten
19.00-20.30 uur
Partijrepetities Trombones
20.00-21.30 uur
Repetitie Orkest
10.00-12.00 uur
Afmelden: afmelden-orkest@fasila.nl

Open dag / workshops
Helaas was er geen grote opkomst qua toekomstige muzikanten.
Daarentegen waren de workshops voor de eigen leden heel erg leerzaam. Dit is gedaan door:
- Alex Schillings voor klein koper en Hoorns
- Ton Janssen voor groot koper
- Har Delissen voor saxen
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- Eric Crauwels voor slagwerk.
Wij willen alle mensen die deze dag mogelijk hebben gemaakt bedanken.

Lambertusviering 2018
Op zondag 16 september vond de jaarlijkse Lambertusviering plaats.
Na het opluisteren van de H. Mis, zijn we naar het Kerkhof gegaan. Hier hebben we de overleden leden
herdacht.
Vervolgens was er een goed georganiseerde koffietafel.
Frans Herings werd gehuldigd voor zijn 12,5 jarig lidmaatschap. Hij heeft al deze tijd deel uitgemaakt van het
bestuur.
Vanuit Volgnummer:
de stichting2018-16
werd Lies Scheren bedankt voor al haar inzet!
Zondag zijn ook kalenders uitgedeeld. Hierin staan onder andere alle: repetities, concerten, partijrepetities. Via
de website en de nieuwsbrief worden nog de precieze tijdstippen bekend gemaakt.
Indien iemand nog een kalender wenst te krijgen, dan graag een mail sturen naar de secretaris
(secretaris@fasila.nl) of vraag aan de bar bij Tatjana.
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Concert Slagwerkensemble Obbicht op 7 oktober in FASILA.
Op zondagmiddag 7 oktober vindt er een bijzonder concert plaats in cultureel Centrum FaSiLa in
Schinveld. Het slagwerkensemble van Obbicht bereidt zich voor op het podiumconcours van de
Limburgse Bond voor Tamboerkorpsen (op zondag 25 november).
Op 7 oktober kunnen alle belangstellenden alvast genieten van het prachtige programma van dit
ensemble. Zij halen alles uit de kast om er een geweldig concert van te maken.
Een concert dat u niet mag missen!!
Zondag 7 oktober 14.30 uur in het FaSiLa-gebouw. Entree: vrije gave.
Zie ook www.fasila.nl. Met uw vragen kunt u terecht bij: secretaris@fasila.nl

Over het Slagwerkensemble
Obbicht:
“Onder de bezielende leiding van
tambour-maîtres (Wil Smits,
Herman Wiel, Ralph Gielen) en
dirigenten (Wil Smits, Hans Croes en
Etienne Houben) weten ze iedere
keer weer te vernieuwen en te
verrassen, zowel met
straatoptredens als tijdens
concerten en dat al generaties
lang…”
Terugkijkende op ruim 60 jaar
drumband, kunnen we stellen dat
passie en gedrevenheid in het DNA
zit van deze club, in 1956, nu en in
alle tussenliggende jaren. Vele
festivals en concoursen werden
hierdoor gewonnen op provinciaal,
landelijk en zelfs wereldniveau.

