FEITELIJKE
E VERENIGING
KONINKLIJKE FANFARE
SINT-NIKLA
AAS

FEIT
TELIJKE VERENIIGING
KON
NINKLIJKE FANF
FARE
SINT
T-NIKLAAS

www.fanfaresin
ntniklaas.be

www.fanfaresintniklaas.be

20 de JAA
ARGANG - NR 29 - APRIL 2015

20 de JAARGANG - NR 29 - APRIL 2015

ver. Uitg. : Ko
on. Fanfare Sint-Niklaas – Mechelbaan 357 - 258
80 Putte

ve
er. Uitg. : Kon. Fanfare Siint-Niklaas – Mechelbaan 357 - 2580 Putte

MEIAVO
ONDVIERING : 30 APRIL 2015

MEIAVONDVIERIING : 30 APRIL 2015

e
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 Desse
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Op zondag 10 mei organiseren we voor de eerste maal een initiatie-dag voor
kinderen die graag met muziek bezig zijn. We richten ons hierbij zowel tot de
kinderen met reeds enkele jaren ervaring als de startende kinderen die nog geen
muziekles hebben gehad.
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De kinderen met instrument zullen enkele muziekstukken inoefenen en deze
worden dan ’s avonds in een concertje voorgesteld.
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Voor de kinderen zonder ervaring zullen er activiteiten voorzien zijn in het kader
van muziekinitiatie. Ook zij zullen na afloop hun talenten kunnen tonen tijdens
het concert. Alle activiteiten worden begeleid door professionelen.
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Heb/Ken je kinderen die hiervoor geïnteresseerd zijn, geef dan een seintje aan
één van onze bestuursleden of via www.fanfaresintniklaas.be.
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Wij doen dan ook een oproep naar onze leden om naar dit concert te komen
luisteren. Dit gaat door op zondag 10 mei om 17 uur in onze fanfarelokaal in de
Mechelbaan. We voorzien hiervoor een klein uurtje. Het concert zal een
samenwerking zijn tussen onze fanfare, het jeugdensemble en de deelnemende
kinderen. Zeker de moeite waard om eens langs te komen !!
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Pinksterzondag is traditiegetrouw een familiedag bij de fanfare. Iedereen kan
dan deelnemen aan de familiefietstocht met start aan het nieuwe
fanfarelokaal. Je kan vrij starten tussen 13.30 uur en 15u. Het is een tocht
van ongeveer 20 km langs rustige en onbekende weggetjes met onderweg
enkele leuke spelletjes. Bij aankomst krijg je lekkere pannenkoeken geserveerd.
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Hopelijk schijnt de zon en wordt het weer een gezellige namiddag…
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