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75 jaar bevrijding gevierd met muziek “The
Proms of Liberty”
Koninklijke Fanfare St. Willibrord viert 75 jaar
bevrijding Bernheze met een concert van de
vrijheid.
Op vrijdag 25 en zaterdag 26 oktober zal de
vrijheid worden gevierd met een bijzonder concert
genaamd The Proms of Liberty. Dit concert wordt
om 20.30 uur uitgevoerd door Koninklijke Fanfare
St. Willibrord in de Heeswijkse kerk.
Lees meer

Slagwerk 60 jaar
In 2019 bestaat de slagwerkgroep 60 jaar.
Dit wordt groots gevierd met twee dagen vol
muziek op de unieke feestlocatie bij Dijkhoff.
Vrijdag 8 november "Taste of Drums & Dinner":
vijfgangen diner gelardeerd met vette muziek.
Tickets zijn á €50 te koop bij De Toren. De vrijdag
is uitverkocht! Daarom op donderdag een extra
uitvoering.
Zaterdag 9 november is de middag voor de jeugd
met meerdere jeugdslagwerkgroepen "Percussie &
Popcorn". Gratis entree.
In de avond wordt het feest knallend afgesloten
met "Beats and Bites", een muzikale partynight.
Kaarten á €10 te koop bij Paperpoint en De Toren.
Promotie clip

Toer Mee 2019
Zondag 1 september hebben ruim 275 fietsers
genoten van een fraaie fietstocht door de
omgeving van Heeswijk. Opnieuw was het de
organisatoren gelukt om 40 km fietsroute te
maken over fietspaden waar velen nog nooit
geweest waren. In het kader van 75 jaar
bevrijding
werden
meerdere
monumenten
aangedaan die de herinnering aan de bevrijding
september 1944 in stand houden.
De organisatoren gaan binnenkort evalueren en de
netto-opbrengst berekenen. Op basis daarvan
wordt gekeken hoe de Toer Mee in de toekomst
zich moet ontwikkelen.
Toer Mee 2019.docx
foto's

Oud IJzer
Koninklijke Fanfare St. Willibrord is constant bezig
om haar instrumenten te onderhouden, te
vernieuwen of te reviseren. Dit is een kostbare
aangelegenheid en daarom worden jaarlijks
diverse activiteiten georganiseerd die als doel
hebben de financiën gezond te houden.
Nu is het weer tijd voor de jaarlijkse oud ijzer
actie. Op zaterdag 5 oktober rijden de koninklijke
aanhangers door Heeswijk om uw oud ijzer op te
halen.
Lees meer

Rabo Clubsupport 2019
De Koninklijke Fanfare gaat het najaar muzikaal
blauw inkleuren. Een spetterende Proms of Liberty
en een gevarieerd concertprogramma vanwege het
60-jarig jubileum van de Slagwerkgroep gaan voor
muzikaal genot zorgen. Wij
willen die concerten met behulp van de modernste
beeld-, licht- en geluidseffecten uniek maken. De
Heeswijkse kerk wordt een concertzaal waar
publiek muziek letterlijk gaat beleven. Een
machineloods wordt een popcentrum.
Rabobank leden kunnen stemmen tussen 27
september en 12 oktober. Stem voor een muzikaal blauw najaar.
Uw bijdrage is welkom om de muziekbeleving uit te bouwen.

Wist je dat?
de bewoners van Laverhof ontzettend genoten
hebben van ons zomerconcert?
de muzieklessen weer zijn gestart?
lessenschema 2019-2020
er weer een nieuw activiteiten rooster is?
activiteitenagenda 2019-2020

Agenda
Rabo clubsupport 2019 van 27 september t/m 11 oktober
5 oktober oud ijzer actie
13 oktober Vrienden & Jubilarissenconcert
25 en 26 oktober "Proms of Liberty"
Slagwerkweekend 8 en 9 november
Wat staat er verder op de agenda? http://www.koninklijkefanfare.nl/
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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.

