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Generale repetitie én
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Aanmelden concertreis
Aankondiging
Zomeractiviteit
Concert nieuwe munt
Rommelmarkt 11 juni

De rommelmarkt gaat definitief door op
zondag 11 juni van 10.00 uur tot 14.00
uur in ’t Zaelke. De deelnemers kunnen
vanaf 9.00 uur hun tafel inrichten.
Iedereen die nog flyers wil om rond te
delen in zijn/haar eigen straat kan zich
nog melden bij Petra of Bart. Op deze
manier hebben we een groot bereik om
mensen te laten komen snuffelen. Ook
zijn er nog enkele tafels beschikbaar.
Wie nog een tafel wil, kan dit z.s.m. laten
weten aan Petra of Bart.

Concert Doolhof
In aanloop naar het concert op 25 juni,
hebben we nog een aantal repetities.
Hieronder vinden jullie de data met tijden.
Noteer dit goed in je agenda en zorg
dat je aanwezig bent!(Als je echt niet
kan , meld je dan op tijd af bij Desiree)
Woensdag 14 juni:
Gezamelijke repetitie met Sempre
Avanti en TSO in Kultureel Centrum
Haandert Tegelen van 20.00 uur tot
22.00 uur (slagwerk kunnen we
gebruiken van Sempre Avanti).
Adres:
Cultureel Centrum De Haandert B.V.
Haandertstraat 6-8
5932CN TEGELEN
Zaterdag 24 juni:
Generale repetitie
Tegelen.

in

de

Doolhof

14.00 uur: Aanwezig
14.30 uur: Aanvang repetitie voor alle
deelnemers (KH,SA, TSO, Koor)
15.00 uur: Repetitie met SA en TSO
16.30 uur: verwachte eindtijd
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Aankondiging Zomeractiviteit 8 juli
Aan deze Ceciliapost zijn de uitnodiging
en het aanmeldformulier voor onze
jaarlijkse zomeractiviteit, georganiseerd
door
de
activiteitencommissie,
bijgevoegd. Zet 8 juli vanaf 17.30 uur
alvast in jullie agenda en meld je aan!!

Zondag 25 juni:
Concert in de Doolhof
12.45 uur : aanwezig in uniform
13.00 – 14.15 uur: repetitie
15.00 – 17.45 uur: concert

Concert nieuwe Munt
Het concert stond gepland op 5 juli maar
is verplaatst naar woensdag 28 juni vanaf
19.00 uur.
Programma volgt nog.

Programma:
San Carlo
Oregon
Ammacord
Conquest of Paradise
-PauzeKlezmer Karnival
The Lion King
2nd Walz
Tegele

Persoonlijk woordje
Vanaf nu mag ik de Ceciliapost gaan
maken. Vanaf mijn laptop wil ik Piet heel
erg bedanken voor al die jaren dat hij dit
voor onze vereniging gedaan heeft.

Aanmelden Concertreis

Nog niet iedereen heeft laten weten of
hij/zij meegaat op de concertreis naar
Osnabruck. Je hebt tot 15 juni de tijd om
je op te geven i.v.m. het reserveren van
de slaapplaatsen.Dus geef je nog snel op
voor 15 juni! Zie eerdere mail van 2 mei jl.
Je kunt je aanmelden door een mail te
sturen naar moniekfaassen@gmail.com

Iedereen doet het op zijn/haar eigen
manier, dus het zal voor sommige wel
anders zijn. Ik probeer het zo goed
mogelijk over te nemen van Piet, maar
hetzelfde wordt het nooit meer!.
Piet, nogmaals bedankt en als ik ergens
niet uitkom, weet ik dat ik je mag vragen
voor tips.
Groetjes Kim
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