Volgnummer: 2018-20

Nieuws vanaf de bok:
Terugblik Op”-maat Beekdaelen concert.
Op zaterdag 24 november vond het “Op”-maat Beekdaelen concert plaats.
Het was een heel geslaagde avond. Het fanfare-orkest o.l.v. Marc Bongers speelde een aantal
mooie werken. Enkele werken werden visueel ondersteund door mooie beelden. Vooral
CLOUDS met foto’s van mooie wolken uit Beekdaelen maakte indruk.
Na de eerste korte pauze was de drumband aan de beurt. De drumband stond voor het eerst
onder leiding van Eric Crauwels. De drumband gaf een prachtig concert. De toeschouwers in
de zaal hebben genoten van de enorme variatie aan instrumenten.
Na de tweede pauze was het de beurt aan het gemengd zangkoor Crescendo, o.l.v. Ton
Kropivsek. Het koor, met een aantal goede solisten, verzorgde een gevarieerd programma.
Engelstalige en Limburgse liedjes.
Fanfare en Crescendo zorgen voor een gezamenlijke afsluiting.
“Conquest of Paradise” zorgde voor kippenvel.
Al met al een heel geslaagde avond, waarbij het
publiek ook nog eens verrast werd met diverse
lekkernijen, zoals een glaasje Buusjwater, een
stukje vla en een sneetje brood met hoofdkaas.
Tijdens deze avond was er ook even tijd voor de
huldiging van Alex Schillings, i.v.m. met zijn 40jarig jubileum als dirigent.
Hartelijk dank aan alle mensen die geholpen hebben om deze avond tot een succes te
maken.
Concert verzorgingstehuis “Aan de Bleek”
Op zondag 25 november was ons orkest te gast in het verzorgingstehuis “Aan de Bleek”.
Het programma van zaterdagavond werd nog eens herhaald voor de bewoners van het
verzorgingstehuis. Uiteraard aangevuld met een aantal vrolijke marsen.
De mensen hebben genoten van het concert.
Verderop in deze Nieuwsbrief staan foto’s van beide activiteiten.
Wafel en Chocoladeactie.
Dit jaar wordt er weer een wafel/chocoladeactie georganiseerd. In de bijlagen bij deze
nieuwsbrief treft u meer informatie over de prijzen en de organisatie van de actie.
We hopen dat veel mensen deelnemen aan deze actie, zodat de fanfare en financieel wat aan
verdient. We danken jullie hiervoor.

Planning
Dinsdag 27-11
Dinsdag 27-11
Zondag 2-12
Zondag 2-12

Partijrepetitie Bassen
Partijrepetitie Tuba’s
MAC-vergadering
Repetitie Fanfare Orkest

19.00-20.30 uur
20.00-21.30 uur
9.00-10.00 uur
10.00-12.00 uur
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De overige foto’s zijn te zien op de
website www.fasila.nl

