
Agenda fanfare en percussie 2016

Datum Tijd Lokatie Activiteit Opmerking

di.  5 jan. 19.15 uur percussie Toekomst  repetitie 1e rep. 2016

di.  5 jan. 20.15 uur fanfare Toekomst  repetitie 1e rep. 2016

di.  9 febr. GEEN  repetitie carnaval

zo.  13 mrt 10.00 uur De Nachtegaal zondag repetitie of uitwisseling

wo.  15 mrt 19.15 uur/20.15 uur Toekomst extra repetitie

za.  19 mrt 17.00 uur Kerk presentatie dienst palmpasen

zo.  20 mrt. 10.00 uur Toekomst inspelen alles nog een keer doornemen

zo.  20 mrt. 12.00 uur De Nachtegaal O.M.T. dit keer op Achtmaal

di   22 maart 20.00 uur Toekomst jaarvergadering alle zoveel mogelijk aanwezig

di.  26 april 18.00 uur perkplantenactie

wo  27 april s' morgens??? Toekomst serenade Koningsdag

do.  28 april 18.00 uur perkplantenactie

za.  30 april 09.00 uur perkplantenactie

do.  5 mei 05.30 uur Toekomst dauwtrappen

di.  28 juni 19.00 uur Toekomst generale repetitie doorloop concert met school

za.  2 juli De nachtegaal opbouwen alle

zo.  3  juli 10.00 uur De Nachtegaal brunch en schooljeugd concert met jeugd school

zo.  3 juli avond De Nachtegaal opruimen zaal

di.  19 juli ???? Toekomst zomerafsluiting Laatste repetitie

VAKANTIE

VAKANTIE

di.  30 aug percussie/fanfare Toekomst repetitie 1e rep. na vakantie

zo.  11 sept dorpsfeesten programma volgt

di.  13 sept. 19.30 uur Toekomst marcheren? graag allen aanwezig

zo.  18 sept. 12.45 uur Nest Neefs jeugdcorso

wo.  2 nov. 19.00 uur Kerk allerzielen

zat.  29 okt. Toekomst teerfeest

zo.  13 nov. 13.15 uur Toekomst sint.inhalen

zo 27 nov. 10.00 uur De Nachtegaal zondag repetitie of uitwisseling

vrij.  9 dec. Toekomst podium bouwen overdag

vrij.  9 dec. 19.00 uur Toekomst extra Repetitie

zat.  10 dec. 9.00 uur Toekomst zaal aankleden overdag

zat.  10 dec. 18.00 uur Toekomst winterconcert programma volgt

di.  20 dec 20.00 uur Toekomst borrelavond

di.  27 dec. en di.  3 jan. GEEN  repetitie

di.  10 jan percussie/fanfare Toekomst repetitie 1e rep. 2016

kunt u beslist niet op een repetitie aanwezig zijn ? afmelden bij Theo (06-11105810)

kunt u beslist niet op een concert aanwezig zijn ? afmelden bij Rolf
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