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Muziekjaar 2017-2018
De zomervakantie zit er echt op. Zes weken geen repetities en lessen zijn
voorbij. Een heel muziekjaar, waarin serenades, concerten en acties weer voor
veel muziekvreugde zullen zorgen, ligt voor ons. Als Koninklijke Fanfare St.
Willibrord staan wij bekend als een erg actieve vereniging. Graag willen wij
dat ook in het komende jaar weer laten zien. Belangrijk is daarbij dat alle
leden een keer hand- en spandiensten verrichten. Veel handen maken licht
werk. Meld je ook een keer aan om bij een activiteit te helpen. Om te
beginnen natuurlijk de Toer Mee op 3 september en de oud ijzeractie op 7
oktober.

41e editie Toer Mee
De muzikaalste fietstocht voor het
hele gezin.
Op 3 september staat de bekende Toer
Mee fietstocht weer op de fietsagenda.
In de vakantie eerst genieten van de
vrije tijd en daarbij de fietsbenen wat
aansterken en de fietsaccu’s goed
laten draaien. Wij zijn er weer in
geslaagd een tocht samen te stellen
die geschikt is:
1. voor de sportieve fietser: 40
kilometer lang
2. voor kinderen: elke 5 kilometer een
pauze én een kinderfiets-retourservice
3. voor de fietsers met ondersteuning:
na 20 kilometer een pauzeplaats om
de accu tot rust te laten komen
4. vriendengroepen en
buurtverenigingen: veel muziek van
blaaskapellen, zowel op de rustpost
als op de eindpost.

Lees meer

Katja zal de komende maanden op maandagavond
afwezig zijn omdat zij gaat invallen bij een
gelegenheidskoor voor een promconcert in
Schijndel. De huidige dirigent kan om
gezondheidsredenen het koor voorlopig niet
dirigeren. Het promconcert met de Koninklijke
harmonie St. Cecilia uit Schijndel staat gepland op
20 en 21 oktober. De harmonie staat olv Adri
Verhoeven - je weet wel: ook dirigent van
Harmonie st Servaes. Het belooft een mooi concert
te worden met de titel 'Music for All'. Eric
Vloeimans treedt als speciale gast op met een flink
aantal stukken. De kaartverkoop start in
september.
Koninklijke harmonie St. Cecilia Schijndel

Binnenkort start de Rabobank Clubkasactie weer.
Begin oktober gaat onze samenwerking met VV
Heeswijk weer de lucht in als "Stem Heeswijks
Blauw".
Het afgelopen jaar heeft een geslaagde
muziekvoorstelling met Kindermuziektejater
Speelgoetd veel muzikale energie losgemaakt. Met
de bijdrage vanuit de Rabobank clubkasactie
hopen wij een startbedrag te krijgen zodat
componisten en tekstschrijvers aan de slag
kunnen gaan om een voorstelling te kunnen
schrijven voor jong én oud publiek.
Meer informatie in de volgende Nieuwsbrief.

7 oktober: Actiedag Oud IJzer.
Naast veel oud ijzer natuurlijk, hebben wij ook
behoefte aan vrijwilligers. Meld je even bij Rene.
Oud ijzeractie

Even terug naar het zomerconcert

Agenda
28 augustus start muziekseizoen 2017-2018
4 september start muzieklessen
3 september 12.00 uur Toer mee
9 en 10 september repetitieweekend slagwerkgroep
Klik op de volgende link voor een overzicht: les- en repetitieschema 1718.
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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.

