Nieuwsbrief – oktober 2019

De Proms “Aurora ontmoet…” komt steeds dichterbij. We zijn hard aan het repeteren en de spanning
begint te stijgen…
In deze nieuwsbrief hebben we veel informatie over dit concert, lees deze dus goed door!
➢ Op zondag 13 oktober is er weer een gezamenlijke repetitie, die duurt van 10 uur –
16.30 uur. Er zal een doorloop zijn van alle nummers. De locatie is nog niet bekend,
en wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt. Er wordt voor koffie / thee en broodjes
gezorgd. Je kunt eventueel zelf wat extra drinken of eten meenemen.
Op deze dag kun je je ook inschrijven voor de digitale geluidsopname
➢ Op vrijdag 25 oktober is de generale repetitie, in cultureel centrum de Pas (adres: de
Misse 4, Heesch). De generale repetitie start om 18.15 uur, en duurt tot in de late
uurtjes. Iedereen wordt verwacht in zwarte kleding (ook zwarte schoenen). Het
bestuur zorgt voor de oranje accessoires.
➢ Op zaterdag 26 oktober, de dag van het concert, wordt iedereen om 17.30 uur in de
Pas verwacht, uiteraard weer in zwarte kleding. Deze avond wordt er voorafgaand
aan het optreden ook een foto gemaakt van ons koor. Zorg zelf voor water.
Tussendoor is er een kwartier pauze om naar het toilet te gaan.
➢ Vrijwilligers gevraagd! Voor de opbouw van de zaal op vrijdagmiddag 25 oktober en
de afbouw op zondagochtend 27 oktober zoekt de organisatie nog wat extra handen.
Als je in de gelegenheid bent om mee te helpen, meld je dan aan bij Harry of Bennie.
➢ Kaartverkoop: Er zijn nog volop kaarten te koop voor Aurora ontmoet. Dus:
enthousiasmeer je vrienden en familie om te komen genieten van het mooie
concert!
Tenslotte:
We zijn ook nog flink bezig met de promotie van onze deelname aan de Rabo ClubSupport.
Als je lid bent van de Rabobank Oss/Bernheze kun je t/m vrijdag 11 oktober 1 stem, maar nog liever 2
stemmen uitbrengen op onze vereniging. Vraag ook familie/vrienden om te stemmen!
Als je niet kunt stemmen, kun je ons koor steunen door het filmpje op Facebook te liken en te delen.
Zo kunnen we meer mensen bereiken en krijgen we hopelijk meer stemmen. Bovendien dingen we
met het ludieke filmpje mee naar een extra prijs.
Met muzikale groet,
Christel (namens het bestuur)
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