Bekijk de webversie

Crescendo nr. 27, februari 2019
Nieuwsbrief Koninklijke Fanfare St. Willibrord
Intern solistenconcours

Zondag 20 januari heeft een volle zaal van CC
Bernrode kunnen genieten van het aankomende
talent in de Koninklijke Fanfare.
Bij de blazers wist Kyra van Lieshout de 1e prijs
te bemachtigen op bugel. Sien Verhallen
verdiende de aanmoedigingsprijs, ook op bugel.
Bij de slagwerkers overtuigde Estée van Driel de jury van haar kwaliteiten op
marimba en ontving de 1e prijs. Het trio Tijn Dobbelsteen/Jorg Loeffen/Gijs
Boeijen bemachtigden op multi-percussie de aanmoedigingsprijs.
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Zomerbloeiactie
Binnenkort gaan wij van start met de
zomerbloeiactie zodat op moederdag, 12 mei, alle
terrassen in Heeswijk en omgeving vrolijk in bloei
staan.
In maart worden de bestellijsten verspreid en kan
iedereen volop aan de slag. Medio april willen wij
de bestellingen kunnen verwerken.
Ook nu verkopen wij de populaire en heel de
zomer bloeiende Mandevilla / Dipledenia. In de
kleuren rood, wit en licht roze worden stevige
planten aangeboden, rechtstreeks van de kweker.
In de volgende nieuwsbrief meer informatie.

Slagwerkgroep 60 jaar
De slagwerkgroep, drumband en bazuinen, bestaat
dit jaar 60 jaar.
In het weekend van 8-9-10 november wordt dit
groots en vooral muzikaal gevierd.
Momenteel wordt volop gewerkt aan de invulling.
Zeker is dat er speciale aandacht wordt
geschonken aan de jeugd.
Er wordt iets gedaan met een combinatie van
muziek en dineren.
Verder is alles nog vol in de ontwikkelfase. Hou de
nieuwsbrieven in de gaten.
Noteer wel 8-9-10 november alvast in je agenda.

Muziek en carnaval 2019
Zondag 24 februari 2019 staat het unieke
Koninklijke carnavalsconcert op de agenda. Om
11.11 uur zal in de Snevelbokkenstal de
Koninklijke Fanfare flink uitpakken.
Maandag 4 maart vindt weer het inmiddels
traditionele "Vrienden van De Koninklijke Live"
plaats in De Toren en op dinsdag 5 maart wordt
carnaval muzikaal afgesloten met Snertbal 5.0.
Dus als muzikant en als carnavalsliefhebber zit je
weer goed.

Examen voorbereiding
De komende maanden gaan acht leerlingen van
Hans Thijssen en Willem Pluk (van A t/m D) zich
voorbereiden op hun examen in juni.
Van tevoren krijgen zij extra theorielessen om in
mei het theorie-examen te kunnen maken.
Deze theorielessen worden gegeven door een
speciaal ingehuurde docent.

Wist je dat?
12 maart de ledenvergadering plaatsvindt?
in maart de zomerbloeiactie weer start?
19 mei Bernheze 25 jaar bestaat?
in het weekend van 26 oktober het "Proms of
Liberty" plaatsvindt?
de slagwerkgroep een feestweekend heeft op
8-9-10 november?

Agenda
zondag 24 februari carnavalsconcert
maandag 4 maart Vrienden van de Koninklijke Live
maand maart bloem bestellingen
dinsdag 12 maart algemene ledenvergadering
zaterdag 16 maart solistenwedstrijd slagwerk, Berlicum
zaterdag 30 maart uitwisselingsconcert fanfarekorps, Venhorst
medio april doorgeven bloem bestellijsten
zondag 7 april Bernhezer solistenwedstrijd, Nistelrode
11 mei zomerbloeiactie afsluiting
Wat staat er verder op de agenda? http://www.koninklijkefanfare.nl/
Wanneer is er repetitie of zijn er lessen? repetities en lessen.pdf
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u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u nijs102516@gmail.com toe aan uw adresboek.

