Volgnummer: 2018-18

Nieuws vanaf de bok:
- Op dinsdag 20 november staat de generale repetitie gepland. Aangezien de drumband ook zijn generale repetitie
heeft, zal het orkest om 20.15 uur starten met de repetitie.
-

Op zaterdag 24 november staat het “Op”maat naar Beekdaelen concert gepland. Het belooft een prachtig concert
te worden. Maak zo veel mogelijk reclame zodat we een volle zaal hebben!
Het concert begint om 20.00 uur.
Orkestleden graag om 18.45 uur aanwezig zijn in Fasila, zodat er nog ingespeeld kan worden en het afsluitende stuk
samen met gemengd koor Crescendo gerepeteerd kan worden.
Zie op de 2e pagina van deze nieuwsbrief voor meer informatie over dit concert!

-

Op zondag 25 november verzorgen we een middag in het bejaardentehuis. Dit begint om 14.30 uur. Orkestleden
graag om 14.00 uur aanwezig zijn.
In de ochtend is er geen repetitie!

-

Decemberacties.
In december organiseert de fanfare twee acties.
Een chocolade- en een wafelactie.
We nodigen u uit om deze producten (van Schinveldse bodem) te bestellen via de fanfare.
U krijgt kwalitatief lekkere producten en………… u steunt de fanfare.
Binnenkort ontvangt u meer informatie over deze acties.
Tijdens het concert van zaterdag 24 november a.s. liggen de bestelformulieren voor u klaar.
Alvast heel hartelijk dank voor uw deelname.
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 18-11
Dinsdag 20-11
Zaterdag 24-11

Repetitie
Generale repetitie
“Op “ maat naar Beekdaelen

Zondag 25-11
Zondag 25-11

Geen repetitie
Concert in “Aan de Bleek”

Dinsdag 27-11
Dinsdag 27-11
Zondag 2-12
Zondag 2-12
Dinsdag 4-12
Dinsdag 4-12

10.00-12.00 uur
20.15-22.00 uur
Aanvang concert 20.00 uur
Orkestleden: 18.45 uur aanwezig

Aanvang concert 14.30 uur
Orkestleden: 14.00 uur aanwezig
Partijrepetitie Bassen
19.00-20.30 uur
Partijrepetitie Tuba’s
20.00-21.30 uur
MAC-vergadering
9.00-10.00 uur
Repetitie Fanfare Orkest
10.00-12.00 uur
Partijrepetitie Bugels
19.00-20.30 uur
Partijrepetitie Saxen en B-klarinet 20.00-21.30 uur
Afmelden: afmelden-orkest@fasila.nl

“OP”- maat Beekdaelen Concert.
Op zaterdag 24 november a.s. organiseert fanfare Sint Lambertus het ‘OP’-Maat Beekdaelen
concert Dit concert vindt plaats in Cultureel Centrum FaSiLa, Ter Hallen 10 in Schinveld. Aanvang
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20.00 uur. Zaal open om 19.00 uur.
Een concertavond, verzorgd door Orkest en Drumband van Fanfare Sint-Lambertus en het
Gemengd Zangkoor Crescendo uit Doenrade.
Op 1 januari a.s. is de fusiegemeente Beekdaelen een feit. Deze fusiedatum nadert heel snel.
Ook fanfare Sint-Lambertus bereidt zich voor op deze nieuwe situatie en organiseert om die
reden een concert als ‘Opmaat’ naar Beekdaelen.
Tijdens het concert zijn beelden te zien van alle kernen van de nieuwe gemeente.
Fanfare Sint-Lambertus o.l.v. Marc Bongers
zal de avond openen met een aantal
werken.
Onder andere het muziekwerk “Clouds”.
Tijdens de uitvoering van dit werk is er een
presentatie van Beekdaelense luchten.
Na een korte pauze zal de drumband het
programma vervolgen.
De drumband staat voor het eerst onder
leiding van Eric Crauwels. Hij is vanaf
augustus onze nieuwe
drumbandinstructeur.
Na de pauze zal Gemengd Zangkoor
Crescendo optreden.
Een gemengd programma met Engelstalige
liederen, maar ook met liedjes van eigen
bodem in het Limburgs dialect.
Aan het einde van het programma zullen de
fanfare en het koor zorgen voor een
gezamenlijke afsluiting.
Door middel van kleine gerechtjes,
afkomstig uit de kernen zorgen we er voor
dat ook de smaak op maat is. We bieden de
toeschouwers diverse kleine plaatselijke
producten aan. (O.a. Sjilvends Buusjwater,
zwartbrood met Canisiusstroop en
linzenvlaai). Uiteraard zijn deze traktaties
bij de entreeprijs inbegrepen.
Het wordt vast en zeker een onvergetelijke
avond.
De entree bedraagt € 7,50. Kaarten zijn in de voorverkoop te koop bij FaSiLa, bij Jacky’s
Bloemenshop, bij ZEN Bloem & Cadeau en bij Gasterie Dobbelsteyn in Doenrade.

