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e - NIEUWSBRIEF
AGENDA
APRIL 2018
VRIJDAG 27 APR
Raad van Bestuur 20u

ZONDAG 15 APR
Duo Concert
WZC Kapittelhof
Concert om 14 uur
Aanwezig om 13u30

De concerten komen in zicht
Hallo,
De lente is in het land en
met een beetje geluk gaan
we dit vanaf volgende
week ook echt voelen. Dit
betekent ook dat onze
concerten
dichterbij
komen.
Binnen
anderhalve week is er al
het duo concert met Hoop
in de Toekomst in het
Kapittelhof. Een goede try
out voor Oelecool Music
van 26 mei.
Zoals al veelvuldig gemeld
zal er dinsdag 10 april
geen repetitie zijn en wordt
deze vervangen door een
generale repetitie voor het

concert op zaterdag 14
april van 14 tot 16 uur.
Iedereen zeker aanwezig
dan.

whats app, zodat Cindy
eventueel het programma
voor de repetitie kan
aanpassen.

En dan resten er ons nog
enkele weken tot aan
Oele Cool music.
Om
alles onder de knie te
krijgen is er nog de
repetitiedag op 5 mei
waarover je hieronder alle
info vindt. Het is super
belangrijk dat iedereen zo
maximaal mogelijk op de
repetitie aanwezig is om
alles
ingestudeerd
te
krijgen.
Kan
je
uitzonderlijk toch eens niet
zijn verwittig dan aub op
voorhand via sms of

De optredens tijdens het
bal van de burgemeester
(9juni) en de dag van het
zand (26 augustus) zijn
inmiddels ook bevestigd en
zijn opgenomen in de
jaarkalender. Zet ze ook
meteen in je agenda.
Aan iedereen nog fijne
lentedagen en veel repetitie
plezier.
Rob.

ZATERDAG 5 MEI

GEEN REPETITIE OP DINSDAG 10 APRIL

Repetitiedag ter
voorbereiding van
Oele Cool Music
13u30 – 19 u

WEL REPETITIE OP ZATERDAG 14 APRIL VAN 14 TOT 16 UUR
REPETITIEDAG op ZATERDAG 5 MEI
PROGRAMMA
13u30 – 15 u : Gezamenlijke repetitie

Website

www.kfste.be
Facebook
www.facebook.com

15u30 tot 17u Partiële repetities per instrumentengroep (in de school)
Kopers : Ward Mangelschots
Saxen : Koen Dries
Slagwerk : Anton Geukens
17u-18u : Pauze en lunchtime (broodjes worden voorzien)

pagina : de Oelewappers
Twitter
www.twitter.com

18u - … Gezamenlijke repetitie

JAARKALENDER
2018

Zaterdag 05/05/2018
Repetitiedag
Zaterdag 26/05/2018
Jaarconcert Oelecoolmusic
Vrijdag 01/06/2018
Fuif Dansers
Zondag 03/06/2018
Lommelse Dweildag
Zaterdag 09/06/2018
Lommel Feest
Zaterdag 16/06/2018
Optreden Beeldig Lommel
06-07-08 Juli 2018
Weekend Willingen
Zaterdag 11/08/2018
Opening Kermis + Barbecue
Zaterdag 26/08/2018
Dag Van het zand
Zondag 09/09/2018
Mosselfeest
Zaterdag 27/10/2018
Ceciliafeest
Donderdag 01/11/2018
Hulde Kerkhof
Vrijdag 02/11/2018
Kienavond
Zondag 18/11/2018
Intocht Sinterklaas
Zaterdag 24/11/2018
Speculaasverkoop
Zondag 09/12/2018
Kerstshoppen Kerkstraat?

DANCE KIDS 2 COOL UPDATE
Hallo allemaal,
De klok hebben we alweer een uurtje vooruit gezet, de paasklokken zijn
inmiddels weer naar Rome vertrokken, en de lente is ook weer in het land,
alleen het mooie weer laat nog een beetje op zich wachten.
Maar dat houdt ons niet tegen, om volop aan de voorbereiding te werken
voor het jaarlijks gezamenlijk optreden met onze fanfare, oele Cool music
op zaterdag 26 mei
Het optreden start om 19u30 en de deuren zullen opengaan om 18u45, dit
in parochiezaal “ de Moffel” en de inkom is gratis.
Om een succesvol optreden te kunnen geven, is het wel “een must” om ook
wekelijks de repetities bij te wonen. Zodat we niet elke week moeten
herhalen, want herhalen is stilstaan, en dit komt natuurlijk het optreden niet
ten goede. De datums van de gezamenlijke repetities zijn op maandag
14 mei en vrijdag 25 mei telkens van 18u00 tot 20u00 in zaal “de
Moffel”.
Hou ook je mail in de gaten, want hierlangs zal de komende weken
informatie over kleding en andere zaken voor ons jaarlijks optreden
gecommuniceerd worden. Mocht het zijn dat je omwille van een of
andere reden niet kan deelnemen aan het optreden, dan willen we dat
nu wel zo snel mogelijk weten.
En na al dat gezwoeg sluiten we ook dit jaar onze lessenreeks af met een
megafuif, deze zal doorgaan op vrijdag 1 juni van 19.00 tot 22.00 uur,
noteer hem alvast in je agenda.
De laatste jaren is onze dansgroep sterk gegroeid onder de leiding van juf
Sanne, en er staan dan ook een aantal kandidaten op de wachtlijst.
Daarom willen wij vragen om ons op de fuif van 1 juni te laten weten of je
in september nog wil deelnemen aan de lessen, zodat we alvast een
overzicht krijgen naar september toe.
Tot volgende maand,
Marie Christien

Zaterdag 22/12/2018
H. Mis + Kerstfeest
Deze maandelijkse e-nieuwsbrief wordt per mail verdeeld onder alle leden van de Kon. Fanfare
St.-Eligius, De Oelewappers en Dance Kids 2 Cool. De Volgende editie van de nieuwsbrief
verschijnt elektronisch op Donderdag 7 Mei 2018
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