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Rabo ClubSupport
Afgelopen maand hebben wij weer deelgenomen
aan de Rabo ClubSupport. Omdat de Koninklijke
Fanfare het najaar muzikaal blauw ging inkleuren
met een spetterende Proms of Liberty en een
gevarieerd concertprogramma vanwege het 60jarig jubileum van de Slagwerkgroep, is deze actie
ingezet voor een extra financiele impuls. Dankzij
de steun van maar liefst 179 Rabobank-leden hebben wij een mooi bedrag van
ruim €800 mogen ontvangen. Mede dankzij deze bijdrage hebben wij de
afgelopen maand kunnen genieten van de modernste beeld-, licht- en
geluidseffecten.

Sponsoren zonder kosten!
Kun je sponsoren zonder dat het je geld kost?
Kun je een vereniging steunen zonder geld uit te
geven?
Vanaf nu is het mogelijk de Koninklijke Fanfare te
sponsoren zonder dat het je geld kost. Raar?
Niet echt als je vaak via internet spullen koopt en je onderstaande link leest
en gebruikt.
www.sponsorkliks.com

Jumbo Muziekfestival
Onze jubilerende slagwerkgroep behaalde zaterdag
2 november j.l. een 1e prijs (Sectie A) tijdens het
Jumbo Muziekfestival in Zijtaart.

Proms of Liberty
25 en 26 oktober 2019 vond in de Heeswijkse
paorochiekerk de unieke uitvoering plaats van the
proms of Liberty. Tijdens twee volledig
uitverkochte concerten speelde het fanfarekorps
de sterren van de hemel in een bijzonder
concertomgeving.
http://www.koninklijkefanfare.nl/media/fotogalerij/138/

The Proms of Liberty

Zowel de Hadeejer, het Brabants Dagblad als de
Mooi Bernheze hebben volop aandacht geschonken
aan de uitvoering van de proms in de
parochiekerk. Lees hier de artikelen nog een keer.
Brabants Dagblad 1
Mooi Bernheze
Hadeejer
Brabants Dagblad 2

Gevarieerd
en
muzikaal
jubileum
Slagwerkgroep
Op 7, 8 en 9 november heeft de Slagwerkgroep
van Koninklijke Fanfare Sint Willibrord haar 60jarig jubileum groots gevierd in de tot
muziekpodium omgebouwde machineloods bij
Gebr. Dijkhoff. Op donderdag en vrijdag was het
een muzikale en gastronomische avond tijdens het
The Taste of Drums and Dinner Concert. Zaterdagmiddag beleefde de
Heeswijkse jeugd een geslaagde slagwerkmiddag met veel optredens van
jeugdslagwerk groepen uit Bernheze. De topper voor hen was het
samenspelen met Teun van Zoggel, de drummer van Duncan. ’s Avonds
werden de volwassenen getrakteerd op Beats & Bites tijdens het
avondoptreden van de slagwerkgroep, aangevuld met zangers, combo en
blazersensemble. Dit avondoptreden gaf iedereen die het eten had gemist nog
de kans een bite mee te pikken tijdens de mooie beats die het slagwerkorkest
ten gehore bracht.
De slagwerkgroep kan terugkijken op een zeer geslaagd jubileum en de
fanfare heeft weer getoond een veelzijdige muziekvereniging te zijn.

Slagwerk 60-jaar

Slagwerkgroep of Slagwerkorkest?
De slagwerkgroep, al jarenlang bekend vanwege
de vele kampioenen die hier zijn opgebloeid, blijkt
ook te beschikken over een kweekvijver aan
organisatietalent en muzikale vaardigheden.
Eigenlijk mag deze groep voortaan wel “het Wim
van Zutphen Slagwerkorkest” genoemd worden.
Interview
Slagwerkgroep transformeert naar Slagwerkorkest.docx
Slagwerk 60
Hadeejer
Mooi Bernhezer

Wist je dat
de slagwerkgroep op 23 november een
uitwisselingsconcert
heeft
met
KAMV
Amersfoort?
groep 5 van BS het Mozaiek nu Windkracht 6
lessen krijgt?
op 2 februari het intern solistenconcours én de
voorspeelochtend plaatsvindt?

Agenda
23 november uitwisselingsconcert slagwerkgroep.
15 december kerstconcert
2e Kerstdag kerstviering
Wat staat er verder op de agenda? http://www.koninklijkefanfare.nl/
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