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Crescendo Slagwerk 60 jaar
Nieuwsbrief Koninklijke Fanfare St. Willibrord

Slagwerkgroep
Koninklijke Fanfare St. Willibrord 60 jaar
In het weekend van 8 en 9 november viert de
slagwerkgroep haar 60-jarig bestaan met een
jubileumweekend.
Op deze twee dagen wordt op de jubileumlocatie
bij Gebr. Dijkhoff, Heeswijkseweg 7, een bijzonder
trio aan activiteiten georganiseerd die een bezoek meer dan waard zijn.

The Taste of Drums & Dinner
Vrijdag 8 november verzorgt de slagwerkgroep
o.l.v. Wim van Zutphen i.s.m. De Toren een 5gangen Dinerconcert. Aanvang 19.00 uur. Voor
€50 p.p. inclusief welkomstdrankje en garderobe,
kunt u genieten van de heerlijkste gerechten van
De Toren en tegelijkertijd genieten van de mooiste
muziek. Bij de mise en place worden de tafels
voorzien van couverts voor zes personen.
De slagwerkgroep, een blazerssectie (John vd Voort, Martijn vd Heuvel, Marga
v Zutphen, René v.d. Pas, Andrea Dortmans en Hein Mous), combo (Huub
Sperber, Peer van Vreede en Rico van Hoorn) en diverse lokale zangers (Annemarie Traa, Ron de Visser, Kaylee Rijkers, Ton vd Veerdonk, Katja Brooijmans
en René Habraken) strelen uw gehoor.
Bovendien zorgen de gastmuzikanten Teun van Zoggel, Christ Dekker en Ton
v.d. Veerdonk voor de extra noot.
De afterparty na het diner zal worden verzorgd door RUM.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij De Toren.

Percussie & Popcorn
Zaterdagmiddag 9 november staat in het teken
van de jeugd.
Vanaf 13.00 uur zullen meerdere
jeugdslagwerkgroepen uit de regio optreden.
Leerlingen van basisschool het Mozaïek spelen een
rol om deze middag knallend af te sluiten.
Met gratis popcorn en de spetterende, sensationele interactieve afsluiting
wordt dit een middag waar de jeugd nog lang over zal napraten en
nagenieten. De entree is gratis.

Beats and Bites
Zaterdagavond 9 november, als de jeugd moe en
voldaan thuis op de bank nageniet, is het vanaf
20.30 uur tijd voor de volwassenen.
Tijdens partynight Beats and Bites kunt u uw
vingers aflikken met de gaafste beats en de
lekkerste, door De Toren verzorgde, bites. De
slagwerkgroep, combo, blazerssectie en meerdere lokale toppers zullen voor
een swingende sfeer zorgen met muziek van o.a. Toto, Golden Earing en
Kensington.
De knallende afterparty wordt verzorgd door de vermaarde groep RUM.
Entree is slechts €10. Kaartjes zijn verkrijgbaar bij De Toren en bij Paperpoint.

Oktober Proms of Liberty
De Koninklijke Fanfare Sint Willibrord gaat op 25
en 26 oktober een Proms of Liberty organiseren
omdat het 75 jaar geleden is dat Brabant werd
bevrijd. Het wordt de spectaculaire afsluiting van
het herdenkingsprogramma in Bernheze.
Sinds de bevrijding in september 1944 is een al 75 jaar durend
vrijheidsgevoel ontstaan dat in deze Proms op een unieke manier kan worden
beleefd.
Als locatie voor het concert is gekozen voor de Sint-Willibrorduskerk in
Heeswijk. Met een professionele licht- en geluidshow in combinatie met
spectaculaire videoprojecties wordt het publiek meegenomen in een unieke
totaalbeleving. In de tot concertzaal omgebouwde kerk, met comfortabele
stoelen, ontstaat een vrijheidsbeleving die Bernheze en omgeving nog niet
heeft meegemaakt.
De kaartverkoop, online en via Paperpoint, start begin juli.

Kaartverkoop vanaf 1 juli
Eetcafe De Toren, Torenstraat 12, Heeswijk Dinther kaarten voor 8 november
(The Taste of Drums & Dinner) en 9 november (Beats and Bites).
Paperpoint, St.Servatiusstraat 52A, Heeswijk Dinther kaarten voor 9
november (Beats and Bites)
De entree voor zaterdagmiddag 9 november (Percussie & Popcorn) is
gratis.

Agenda
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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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
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.

