Onderwerp:

Nieuwsbrief Jubilate Deo

Versie:

December 2017

Meer informatie:

www.jubilatedeo.nl

Contact:

nieuwsbrief@jubilatedeo.nl

Redactie:

Marian Willems en Frank Schuivens

Beheerscommissie zoekt versterking

Voorspeeldag

Verenigingsgebouw De Sleutel wordt beheert en
onderhouden door vrijwilligers. Door het jaar heen
worden diverse klussen in en rondom De Sleutel
aangepakt om ervoor te zorgen dat De Sleutel er
netjes bij blijft liggen. De beheerscommissie is op
zoek naar vrijwilligers die willen helpen bij de
onderhoudswerkzaamheden die buiten worden
uitgevoerd. Klussen die aangepakt worden zijn
onder meer het snoeien van de heggen, reinigen
van de goten en het bijhouden van de
parkeerplaats. Daarnaast worden soms ook
onderhoudswerkzaamheden in het gebouw
uitgevoerd. Een keer in de maand van 9:00 tot
12:00 wordt hier aan gewerkt.

Op zaterdag 16 december vond er een
voorspeeldag plaats in De Sleutel voor alle
leerlingen van Fanfare Jubilate Deo. Maar liefst 31
leerlingen lieten deze middag aan elkaar zien en
horen hoe goed ze muziek kunnen maken en wat
ze allemaal al geleerd hebben. Veel ouders, opa’s,
oma’s, broertjes en zusjes waren ook aanwezig om
hun belangstelling te tonen. Jubilate Deo is erg blij
met deze betrokkenheid. Na afloop werd de dag
voor de leerlingen afgesloten met een hapje eten
en een speurtocht. De leerlingen kijken terug op
een erg geslaagde dag.

Ook is men nog op zoek naar twee leden die de
beheerscommissie willen versterken. Voor meer
informatie of opgave kan contact opgenomen
worden met Henk Coenen (0610849811).

Nieuwjaarsconcert
Op zaterdag 13 en zondag 14 januari vindt het
Nieuwjaarsconcert weer plaats.
Dit jaar zullen er zeven Groesbeekse kunstenaars
meewerken aan het Nieuwjaarsconcert. Terwijl het
leerlingen- of fanfare-orkest een muziekstuk ten
gehore brengt met in de titel of in de artiestennaam
een bepaalde kleur, zullen de kunstenaars live met
de betreffende kleur op het canvas aan de slag
gaan. Zo zullen al gaandeweg het concert zeven
kunstwerken ontstaan. Op zaterdag 13 januari zal
het concert om 20.00 uur beginnen. Op zondag 14
januari start het concert om 14.00. De toegang is
gratis. Kom op tijd, want vol = vol. Nodig kennissen,
vrienden en familieleden uit om naar dit concert te
komen kijken, want wat is er nou mooier dan
muziek maken voor een volle zaal.

Prettige Feestdagen
Het bestuur van Fanfare Jubilate Deo wenst
iedereen een fijne kerst toe en een gelukkige
jaarwisseling. Ook in 2018 hopen we u weer te
kunnen begroeten bij een van onze concerten.

Aankomende optredens
Datum
24-12
13-01
14-01
11-02
13-02

Tijd

Activiteit

Wie

20:30
20:00
14:00
13:00
14:00

Kerstmis
Nieuwjaarsconcert
Nieuwjaarsconcert
Carnaval Groesbeek
Carnaval Breedeweg

F
F, L
F, L
F,L,B
F,L,B

L = leerlingen, B = blokfluitgroep, F = fanfare
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