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Datum

02-04-2018

Inhoud
Onderwerpen in
deze e-mailing:
• Stars4Music
• MIKA op Festival
voor Jeugdorkesten
• Sing & Swing
• Plantjesactie

Hallo allemaal,

Festival voor Jeugdorkesten

Het is alweer april, dus tijd om jullie even op
de hoogte te houden van de activiteiten die
geweest zijn en die eraan komen.

Zondag 8 april 2018 | Den Domp, Haaren

Stars4Music
Zondag 25 maart jl. was het 43e solistenconcours
Stars4Music in Haaren. Verschillende leden van
onze vereniging hebben een heel mooi optreden
laten zien en er zijn erg goede resultaten behaald
met meerdere 1ste prijzen. De M. v.d. Aa-bokaal
voor beste blazer van Harmonie Kunst Adelt is dit
jaar gewonnen door Wout van Hooft.

Het festival vindt plaats in Den Domp, Kerkstraat 26
Haaren en begint om 10.00 uur. Het MIKA speelt
pas ‘s middags en zal rond 13.30 aanwezig zijn.

Sing & Swing
Zaterdag 14 april 2018 | 20.00 uur | HelvoirThuis

AGENDA
•
•
•
•
•

Het MIKA heeft de afgelopen tijd hard gerepeteerd
en zij gaan zondag 8 april naar het Festival voor
Jeugdorkesten in Haaren. Tijdens dit concert zal
het orkest worden beoordeeld en daarvan wordt
een juryrapport gemaakt.

8 april: Festival voor Jeugdorkesten
14 april: Sing & Swing
26 april: plantjesactie, vanaf 17.30 uur
27 april: rondwandeling Koningsdag
6 mei: 25e editie dauwtrappen

De datum van het Sing & Swing concert komt al
erg dichtbij, nog anderhalve week te gaan en dan
is het zover.
Afgelopen donderdag hadden we de 1e repetitie
samen met Het Middenkoor en het smartlappenkoor. De liedjes klonken al goed en de reacties na
afloop waren erg positief. Samen gaan we dan ook
een erg gezellig concert neerzetten!
Maak familie, vrienden, kennissen enthousiast
om te komen luisteren zodat we voor een goed
gevulde zaal kunnen spelen.

De klok is al verzet, het goede weer komt eraan, maar wacht nog even met het kopen
van zomergoed! Want donderdag 26 april houden wij weer onze plantjesactie…
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