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NIEUWSBRIEF MUSIS SACRUM BAKEL
 Verenigingsbureau
Zoals eerder bekend is gemaakt zal Thijs Poels nagenoeg al zijn werkzaamheden voor het
Verenigingsbureau, in de zomervakantie gaan beëindigen. Alleen de aan de ledenadministratie
gerelateerde zaken en het beheer van de website blijft in handen van Thijs.
Ten gevolge hiervan heeft het bestuur uitgekeken naar een opvolger voor hem.
Hiervoor heeft zich een vrijwilliger gemeld, die de functie van Thijs graag over wil nemen. Wij zijn heel blij
dat Marion van Ganzewinkel zich hiervoor beschikbaar heeft gesteld!


Kies jouw Vrijwilliger van het jaar
Enkele weken geleden heeft ieder lid via de mail een oproep gekregen om iemand aan te melden voor de
nominatie van vrijwilliger van het jaar. Binnen Musis Sacrum zijn diverse mensen actief die d.m.v. hand- en
spandiensten buitengewoon veel werk op zich nemen. Wie herken jij hierin?
Maak dit dan kenbaar uiterlijk 23 februari a.s. via het formulier dat je eerder hebt ontvangen of een email
aan het Verenigingsbureau, uiteraard met motivatie waarom juist deze persoon deze titel verdient.



Oliebollenresultaat
Op oudejaarsdag hebben diverse leden en hun familie zich weer ingespannen om Bakel en omstreken te
voorzien van lekkere oliebollen. Dit is goed gelukt want ook dit jaar leverde de verkoop een recordbedrag
van € 2.458,00 op.
Wij bedanken de organisatie en alle bakkers, deegmakers, verkopers en poetsers en andere vrijwilligers
voor hun hulp aan de oliebollenactie.



Nanjing Forest Police College Band & Choir
Op zaterdag 4 februari geeft de harmonie een concert in De Eendracht in Gemert. Ook de slagwerkgroep
doet hieraan mee.
Op deze dag ontvangen wij een gastorkest en zangkoor uit China! Het “Nanjing Forest Police College Band
& Choir” zijn op een muzikale reis door Europa en doen hierbij ook Bakel aan. Overdag zullen deze gasten
een masterclass volgen in de Musis Sacrum Hal. Deze wordt verzorgd door Johan Smeulders. Ook zullen zij
een bezoek brengen aan het gemeentehuis en de burgemeester ontmoeten.
Om 19.30 uur sluiten zij hun bezoek af met het concert in De Eendracht in Gemert. De toegang voor dit
bijzondere evenement is gratis! Wij nodigen alle belangstellenden van harte uit om naar dit internationale
concert te komen kijken en luisteren.



Bonte Avonden Pierewaaiers
Ook dit jaar doen de slagwerkgroep en de oudste dansgroep van Infinity mee met de Bonte Avond van de
Pierewaaiers. Beide geledingen zijn al druk bezig met de voorbereidingen zodat ze een spetterend
optreden kunnen laten zien op dit Bakelse evenement.



Carnavalsoptocht
Het is weer bijna Carnaval!!! Ook Musis Sacrum is van de partij tijdens de optocht op maandag 27 februari.
Uiteraard gaan we er met z’n allen weer een swingend geheel van maken. Wij verwachten alle muzikanten
van de harmonie en slagwerkgroep en dansers om 13.15 uur bij Den Doel (achter Hein Horst).



Show Twirl wedstrijd
Zaterdag 18 februari gaat de twirlgroep op wedstrijd in Brielle. Tijdens deze wedstrijd zal het team,
bestaande uit Minke, Tessa, Jannah, Laura, Leona, Rowie en Dominique hun teamshow presenteren. Ook
zijn er een aantal solo- en duo-optredens van Tessa (solo), Minke en Tessa (duo), Rowie en Dominique
(duo) en Jannah en Laura (duo). De laatste twee dames zullen zich in Brielle voor het eerst als duo
presenteren.
Wij wensen alle meiden heel veel succes toe!
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Activiteiten komende tijd:
4 febr.

International Music Festival Bakel (Holland) 2017
(harmonie en slagwerkgroep) in De Eendracht, Gemert. Aanvang 19.30 uur
10-11-18 febr. Deelname aan de Bonte Avond (Slagwerk en Infinity)
18 febr.
Twirlwedstrijd in Brielle
27 febr.
Carnavalsoptocht, verzamelen 13.15 uur in ‘Den Doel’
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