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We zijn al over de helft voor wat betreft het aantal repetities voor het Aperitiefconcert. Nog 8 te gaan,
algemene repetitie inbegrepen. We staan er niet slecht voor, denk ik, maar we moeten natuurlijk nog wel wat
dingen afwerken!
Ook de Goede Week begint en om die 2 redenen zet ik wat data op een rijtje.
GOEDE WEEK
Woensdag 28 maart van 19.30u tot 20.30u in onze kerk: doornemen van de liederen voor Witte Donderdag,
Goede Vrijdag en de Paaswake met de zangers van de hele Federatie.
Witte Donderdag (29 mrt) om 20u in onze kerk.
Goede Vrijdag (30 mrt) om 20u in onze kerk.
Paaszaterdag (31 mrt): Paaswake om 21u in de kerk H.Familie.
PASEN (1 april): om 9.30u viering in onze kerk met meerstemmige liederen, dus allen op post!
Voor alle duidelijkheid: in de paasvakantie repeteren we gewoon verder. We hebben het nodig!
GEEN REPETITIE op 19 april, we zijn er een weekje tussenuit.
APERITIEFCONCERT
Vrijdag 25 mei, vanaf 16.00u klaarmaken van de zaal. En om 20u
ALGEMENE REPETITIE.
Zaterdag 26 mei: eventueel verder werken in de zaal (wordt vrijdag
afgesproken).
Zondag 27 mei: CONCERT ‚OORLOG’ om 11u. Aanwezig om 10.30u.
Zoals vorige jaren kunnen zij die blijven, om de zaal weer op orde te
zetten, blijven eten. De lijst zal op één van volgende repetities rondgaan
om in te schrijven.
KOORREIS
Deze zal doorgaan op zondag 1 juli. We trekken naar Mol, zingen er een misviering en gaan daarna bootje
varen met ‚De Zander’. Verdere details volgen op tijd en stond, want er moet ter plaatse nog wat geregeld
worden.
9 SEPTEMBER
Hier hoort wat uitleg bij. Voor de koorreis van 1 juli hadden we contacten met het klooster in Duffel om daar te
gaan zingen. In dat klooster verblijft de zuster Zuster van Staf Rousseau (bas). Maar de ontmoeting op dat
moment sprong af omdat er in het klooster, op die zondag, enkele jubilarissen worden gevierd. We kregen wel
de uitnodiging om te komen zingen op 9 september. We hebben dat toegezegd. Gelieve dus nu al deze datum
aan te stippen in je agenda!
Het is ook Openmonumentendag op 9 sept. Daarom zullen we na de maaltijd, die ons in het klooster wordt
aangeboden, een bezoek brengen aan de prachtige Wintertuin in OLV Waver.
Om die misviering voor te bereiden hernemen we de repetities op DONDERDAG 30 augustus.
KERSTCONCERT
Walter heeft het op de repetitie al gezegd. Omdat het voor QUALICANTO, het koor dat zal deelnemen aan
ons KERSTCONCERT ‚VREDE’, niet zo goed uitkwam om het concert te houden op 23 december, hebben we
de datum een week vervroegd, dus 16 DECEMBER 2018. Ook voor ons is die datum eigenlijk beter ivm het
weer op orde zetten van de kerk daags nadien. Zet dit ook in je agenda en waarschuw uw ’vaste klanten’,
want op het programma van het vorige kerstconcert is 24/12 aangekondigd.
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