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AGENDA
MEI 2018
DONDERDAG 24 MEI
Raad van Bestuur 20u

VRIJDAG 25 MEI
9 uur : Zaal
Klaarzetten
20 uur : Generale
Repetitie

ZATERDAG 26 MEI
Oele Cool Music
Aanwezig om 18u30
Ingang via jeugdheem
DINSDAG 29 MEI
GEEN REPETITIE

Website

www.kfste.be
Facebook
www.facebook.com
pagina : de Oelewappers
Twitter
www.twitter.com

Oelecoolmusic editie 2018
Hallo,
Nog een dikke 2 weken en
het jaarlijks hoogtepunt
voor onze vereniging komt
er weer aan. De laatste
hand wordt gelegd aan het
programma en dansers en
muzikanten werken hard
om alles op punt te krijgen.
Ons try out concert in het
Kapittelhof was reeds een
succes,
en
op
de
repetitiedag vorige week
zijn er nog een aantal
scherpe kantjes er af
gevijld. Alles is dus in
gereedheid gebracht om er
weer
een
schitterend
muziek en dansspektakel
van te maken. Probeer de

repetities die ons nog
resten voor het concert
allemaal TIJDIG aanwezig
te zijn, dan zal het
allemaal vlot lopen en
kunnen
we
daarna
tevreden terugkijken op
een zoveelste geslaagde
editie van Oelecoolmusic.
De week erna zijn we dan
weer volop bezig met
alweer de achtste editie
van
de
Lommelse
Dweildag. Het zal een
drukke editie worden want
18 groepen hebben zich
ingeschreven.
Dit
betekent dat er meer dan
300
muzikanten,
het
centrum
van
Lommel

onveilig zullen maken op 3
juni. Zoals elk jaar rekenen
we op jullie hulp om de
organisatie in goede banen
te leiden. Als het weer wat
mee zit wordt het weer een
groot succes.
Daarna kunnen we ons
opnieuw concentreren op
het oelewappers repertoire
en de play lists voor de
optreden in juni. En stilaan
komt
de
welverdiende
vakantie na een druk
muziekjaar in zicht.

Rob.

JAARKALENDER
2018

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

DANCE KIDS 2 COOL UPDATE
Hallo,
We zitten in de laatste rechte lijn naar ons jaaroptreden op zaterdag 26 mei
in parochiezaal “de Moffel”. De Girls en Moves worden die dag verwacht
om 17u30, en de Ukjes, Kids verwachten we om 18u00 in parochiezaal
“ de Moffel”. Voor de goede gang van zaken zouden we willen vragen,
om de dansers gewoon af te zetten aan de zaal, daar worden ze dan
opgevangen door onze bereidwillige helpers. Zoals vorig jaar is het
aanvangsuur 19u30, de deuren worden geopend vanaf 18u45 en de
toegang is gratis.
STOELEN KUNNEN NIET VOORAF
GERESERVEERD WORDEN.
De voorbereidingen zijn in volle gang, en jullie hebben ondertussen een
lijstje gekregen i.v.m. de kledingstukken waar jullie zelf moeten voor
zorgen, en de tijden waarop jullie de dag van het optreden aanwezig dienen
te zijn. Wanneer er kledingstukken bij zijn die je niet voorhanden hebt,
laat het me dan wel weten zodat we een oplossing kunnen zoeken. De
kledingstukken dienen te worden meegebracht op vrijdag 25 mei
tijdens de generale repetitie, in een tas met de naam erop zodat we die
alvast kunnen klaarleggen in de kleedkamers.
Er is ook nog wel wat werk aan de afwerking van de dansen, en daarom
zou ik willen vragen om zeker op al de repetities aanwezig te zijn . De
gezamenlijke repetities zijn op maandag 14 en vrijdag 25 mei telkens
van 18u00 tot 20u00. Het wordt weer een prachtig optreden met heel wat
verrassingen, en ik raad dan ook zeker jullie familie aan om die avond
aanwezig te zijn.
En zoals de voorbije jaren hebben we ter afsluiting onze traditionele fuif.
Deze zal doorgaan op vrijdag 1 juni die zal starten om 19u00 uur en
eindigen rond 22u00 uur. De ontspanning voor de avond is geboekt, .
Om de volgende lessenreeks voor te bereiden zullen we op de fuif ook
lijsten leggen waarop jullie kunnen invullen of je in september nog wil
deelnemen aan de danslessen. Dus denk er tegen die tijd eens goed over
na en laat het ons dan weten. Er is ook een wijziging i.v.m. het lessengeld,
deze zal vanaf september € 85 per reeks bedragen en hierin zit dan de
verzekering, het inschrijfgeld van de dansliga en 1 T-shirt, wanneer je
een extra T-shirt wil kan je deze aankopen voor € 10 .
Op maandag 28 mei willen Sanne en ik toch nog een laatste keer
samenkomen met de Girls en de Moves en dit van 18u30 tot 19u30.
Dan willen we met jullie eens brainstormen naar de volgende
lessenreeks toe. Mag ik dan vragen of jullie er allemaal kunnen zijn.

Zaterdag 24/11/2018
Speculaasverkoop

En nog even deze mededeling: op vrijdag 11 mei zal er geen
les zijn voor de Ukjes en de Kids, i.v.m. het verlengd
weekend van Hemelvaart.

Zondag 09/12/2018
Kerstshoppen Kerkstraat?

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 Maandag 4 juni 2018

Zaterdag 22/12/2018
H. Mis + Kerstfeest
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