Beste leden,
Hierbij de laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie! De laatste repetitie vindt plaats op donderdag 5 juli a.s. en
we sluiten af met het optreden in Veghel tijdens Fabriek Magnifique. Met Henny gaat het alweer een stuk beter,
maar zijn conditie is nog erg slecht. Hij is snel moe en zal voorlopig nog niet dirigeren. Wel komt hij kijken in
Veghel . Fijn Henny! Namens Henny dank voor de vele kaartjes, berichtjes en bloemen die we namens het
koor hebben bezorgd. We hebben Jeanette bereid gevonden de repetities en aanstaande optredens waar te
nemen. Alvast bedankt Jeanette!!
Fabriek Magnifique:
We gaan gekleed in zwart met oranje accessoire. Iedereen wordt om 12.30 uur verwacht in het Julianapark,
podium Olijf. We treden op van 13.30-14.15 uur. In willekeurige volgorde zingen we de volgende nummers:
Adiemus / I still haven’t found / Hallelujah / Can’t stop the feeling / Viva la vida / Angels / You’re the voice / Bad
Romance / Take me to your heaven / Make you feel en Umbrella. We gaan er weer een mooi feestje van maken!
Mocht je niet aanwezig kunnen zijn, stuur dan even een berichtje per mail. Op vrijdag 6 juli wordt het
supermooie puzzelstuk gelegd, ontworpen en gemaakt door Lizan. Lizan, enorm bedankt voor jouw creatieve
bijdrage! Na afloop van Fabriek Magnifique kunnen we het puzzelstuk weer ophalen en wordt het onze
mascotte.
Meezingfeest 27 oktober 2018:
De feestcommissie is druk doende met de organisatie van het meezingfeest. De feesttent is geregeld en de band
Nicky’s Pride is vastgelegd. We zijn nu op zoek naar sponsoren! Mocht je willen sponsoren door middel van het
plaatsen van een advertentie, laat het ons dan even weten. Wij zorgen dat we op 5 juli advertentieformulieren
bij ons hebben. Dat geldt ook voor degenen, die in hun kennisenkring sponsoren willen benaderen.
We zijn ook nog op zoek naar koren, die willen deelnemen. Weet je nog een leuk koor, geef het dan door! Na de
zomervakantie volgt meer informatie over het feest.
Aanvraag carnavalsmis 2019:
Via de carnavalsvereniging de Kuussegatters uit Veghel en harmonie Frisselstein is ons gevraagd of we willen
meewerken aan een optreden tijdens de carnavalsmis op zondag 3 maart 2019 onder leiding van de dirigent van
harmonie Frisselstein. Welke liedjes het precies betreft is nu nog niet bekend, dit wordt in goed overleg
besloten. De mis vindt plaats op zondagochtend van 10.00-12.00 uur. Meedoen houdt wel in dat we wat vaker
moeten repeteren en ook samen met de harmonie moeten repeteren. Voor nu is het belangrijk te
inventariseren of er animo voor is en of we met genoeg leden kunnen deelnemen. Tijdens de repetitie op 5 juli
zullen we dit alvast inventariseren.
PR commissie
We zijn nog op zoek naar een enthousiast lid voor onze PR commissie! Wat houdt het in? Je sluit een paar keer
per jaar aan bij de bestuursvergadering, je bent medeverantwoordelijk voor de website en onze Facebookpagina
en je zit vol goede ideeën om onze PR te verbeteren. Interesse? Stuur dan een mailtje of spreek ons even aan!
Graag tot ziens op 5 juli a.s. of bij Fabriek Magnifique! Voor diegenen die daar niet bij aanwezig kunnen zijn,
alvast een hele fijne zomervakantie gewenst!
Hartelijke groeten,
namens het bestuur,
Dorijanne
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