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NIEUWSBRIEF – MAART 2021
Algemene Ledenvergadering

Contact

In verband met Corona zal ook dit jaar de Algemene
Ledenvergadering niet gehouden worden in maart. Evenals
vorig jaar streven we er naar de Algemene Ledenvergadering
(fysiek) te laten plaatsvinden in augustus (gecombineerd met
de eerste repetitie na de zomervakantie).

Online repetitie
Donderdag 15 april om 20.00 uur is er weer een repetitie voor
de harmonieleden. Niet fysiek in onze hal, maar online vanaf
thuis. Via een internet-link kunnen alle orkestleden een
workshop bijwonen van Peter Kleine Schaars. De inhoud van
de workshop wordt gemaakt in overleg met Sef.
Denk hierbij aan stukjes theorie, oefeningen, leuke video’s,
geluidsvoorbeelden met zichtbaar notenschrift en swingende
play-along tracks. Je neemt in principe deel met je instrument,
maar wanneer de huiselijke situatie dat niet toestaat is dat
geen probleem. De workshop is zo ingericht dat je ook zonder
instrument volop kunt meedoen.
Noteer de datum en tijd alvast in je agenda.

Crazy bingo
En we hebben nog een online evenement in petto voor jullie,
namelijk de Crazy bingo. Meld je aan (aanmelden is gratis en
doe je via info@musissacrumbakel.nl) en zorg ervoor dat je
vrijdag 9 april (een paar minuten voor) 19.00 uur klaar zit
achter je laptop (met een lekker hapje en drankje).
Na aanmelding ontvang je nadere informatie en een link naar
het digitale evenement.
De bingo is voor alle leden, ereleden, commissarissen,
rustende leden en voor de Vrienden van Musis Sacrum.
Doe mee en win fantastische prijzen!
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Activiteiten
9 april
Crazy bingo online
15 april
Online repetitie/workshop
Voor alle activiteiten, zie:
www.musissacrumbakel.nl/
activiteitenkalender
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