1 mei 2014 - 2014-07_NF

BBQ bij Mia
Donderdag 1 mei 2014 vanaf 15u.
Plaats:

Nieuwe Dreef 6, Rijmenam (Bonheiden)

Wie nog geen bijdrage geleverd heeft voor een geschenk aan Mia, kan dat nog altijd doen tijdens de
BBQ. Met het geld dat wij verzamelen, kopen wij bloemen en planten om haar tuin op te fleuren.
Tevens geven wij haar een universeel krachtmiddel voor tuin en tuinder.
Het universele product
is vanaf heden te koop
op heel specifieke
webwinkels. Een zeer
selecte groep van de
Koninklijke
Muziekvereniging
Bonheiden heeft het
product reeds
uitgeprobeerd en wilt
het daarom voor het
goede doel promoten.
Op 1 mei zal de
muziekvereniging, jij
dus, een fles van dit
wondermiddel in
geschenkverpakking
aanbieden aan Mia. De
samenstelling van het
product is nog
onbekend, maar het
belooft in elk geval een
succes te worden.
Van Mia wordt als
tegenprestatie gevraagd
om dit product, dat de
naam “KRACHT” kreeg ,
uit te testen en een 98
bladzijden telende enquêteformulier in te vullen.
Hierboven vindt u meer gegevens en gebruiksaanwijzing van dit specifieke product.

Het Groot Laweit
Zaterdag 3 mei 2014
Plaats:

Het optreden gaat door in de KERK van het Cultuurcentrum, niet in de tuin van

het Conservatorium. Minderbroedersgang 5, 2800 Mechelen.

Plan:

Cultureel Centrum Mechelen

Programma:
11u
11.30u
13u
14.30u
15.30u
16.30u

Welkomstwoord door schepen van cultuur, Frank Nobels
Openingsoptreden door Anemos, harmonie van het conservatorium
Koninklijke Harmonie Muizen
Va et Vient
Koninklijke Harmonie Mechelen
Koninklijke Muziekvereniging Bonheiden

Extra info:
De parking van het Cultuurcentrum mag gebruikt worden door de muzikanten. Je mag je aanmelden
aan de parkeerwachters bij de poort dat je komt optreden.
Wel is het de bedoeling om na het optreden zo snel mogelijk terug van de parking te rijden. De
parking is niet groot en er moet ruimte genoeg vrij gemaakt worden voor de harmonieën die volgen.
Wij spelen als allerlaatste. Hoe zeggen ze dat weer? Ha ja. De lesten zen de besten. Hopelijk is er
voor ons dan nog voldoende parkeerplaats. Carpooling is natuurlijk een oplossing.
Graag verzamelen alle muzikanten ten laatste om 16u in de Kerk in het Minderbroederscomplex.

