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22/05/19
Activiteiten zomer 2019

Beste muzikanten, trommelaars en majorettes,
Graag jullie aandacht voor onze talrijke optredens deze zomer:
Zaterdag 6 juli: reuzenstoet Wenduine
We nemen opnieuw deel aan deze stoet waar veel korpsen optreden en meer dan 50 reuzen
uit het binnen- en buitenland present zijn. Zoals steeds worden er veel toeschouwers
verwacht.
We verzamelen om 20u00 achter de kerk van Wenduine (Zeevillalaan) waar de vorming en
start van de stoet gebeurt (20u15). De stoet wordt ontbonden rond 22u00.
Zaterdag 7 juli: optreden tgv Jaar van de Muziek te Zwevegem
Aan dit evenement nemen alle muziekverenigingen uit Zwevegem deel. We verzamelen in
het park aan het oude gemeentehuis om 16u00 waar we om 16u10 vertrekken voor een
parade door het centrum van Zwevegem. Rond 17u00 zijn we terug aan het park waar we
om 18u15 verzamelen voor een concert van een half uur. Om 19u25 treden we tenslotte op
met alle korpsen en brengen we samen de compositie “Sweveghem”. Het einde is voorzien
rond 20u00.
 Op zondag 2 juni om 10u00 in Sint-Paulus en op donderdag 4 juli om 19u in het
gemeentepark is hiervoor nog een extra repetitie voorzien.
Zondag 11 augustus: dubbeloptreden Koksijde
In de voormiddag moeten we zoals steeds een concert spelen op het George Grardplein in
Koksijde (dijk Sint-Idesbald). We komen samen om 10u30 om alles klaar te zetten, het
concert start om 11u00. Het einde is voorzien omstreeks 12u30.
In de namiddag worden we om 15u30 in Oostduinkerke verwacht voor een streetparade in
deze kustplaats. Verzamelplaats om 15u15 aan brasserie “The Captain” - Leopold II-laan
213 (in de buurt van de Jacquetlaan). Het einde is voorzien omstreeks 17u30.
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Bij de secretaris kunnen parkeertickets gevraagd worden.
Donderdag 15 augustus
Ommegangsfeesten Heestert: marsconcert + concert op het plein.
We komen om 09u30 samen aan het lokaal voor een korte optocht.
Om 10u30 concert op het plein.
Zondag 18 augustus: optreden De Panne
Dit jaar treden we uitzonderlijk op in deze kustplaats, waar we gevraagd werden voor een
streetparade van 11u00 tot 13u00. We verzamelen om 10u45 aan het Canadezenplein waar
de parade start en eindigt, en waar er voor 20 wagens parking voorbehouden wordt.
---------Overzicht activiteiten najaar 2019 + voorjaar 2020
-

Bevrijding Knokke Zwevegem: 01/09/2019
Optocht Kermis Heestert: 06/10/2019
Repetitieweekend: 14 en 15/09/2019
Evaluatiewedstrijd VLAMO Kortrijk: 19 of 20/10/19
Klaaskoekenverkoop: 26/10/19
Optreden Wapenstilstand: 11/11/2019
Mis Sint-Cecilia: 16/11/19
Optocht en maaltijd Sint-Cecilia 23/11/19
Kerstconcert: 21/12/19
Nieuwjaarsconcert: 11/01/20
Lenteconcert: 25/04/2020

Voor de fanfare lopen de repetities tot 28 juni. We starten dan opnieuw op 11 augustus!
Ik wens iedereen - enigszins voorbarig, sorry studenten  - een fantastische vakantie en een
mooi verlof toe, en hoop jullie talrijk te mogen verwelkomen op voornoemde optredens! We
beseffen dat we een druk zomerprogramma hebben, maar rekenen toch op jullie volle
medewerking opdat we telkens met een mooie groep aantreden. Onze dirigent zal nog een
doodle opmaken waarin iedereen kan aangeven wanneer hij of zij aanwezig kan zijn.
Vele groeten,

Bruno Debode
Secretaris
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