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“Vive la France, Vive Mes Amie”
Vol trots kunnen we terugkijken naar een zeer
geslaagde Op de Cour II “Vive la France, Vive Mes
Amie”. Maanden hebben wij hier naar
toegewerkt en afgelopen zondag was het eindelijk
zover. De weergoden waren ons dit jaar goed
gezind en het was dan ook druk op de cour bij de
familie Hermens. Wij willen iedereen die zijn
steentje heeft bijgedragen aan ons project en met
name onze sponsoren en de familie Hermens dan
ook hartelijk bedanken.

Journey of dreams
Het project 2018 heeft eindelijk een naam gekregen
namelijk: “Journey of dreams”. Afgelopen zondag
heeft onze dirigent samen met de regisseur de naam
van ons project onthuld. Wat een mooie naam voor
zo’n ambitieus project.

Voor de een roept het vraagtekens op en de ander
raakt nieuwsgierig. De komende maanden zullen we
de naam verder toelichten. Het is immers een
verrassing wat het project uiteindelijk gaat worden in
2018. De liederen liggen in ieder geval op schema en
ook het orkest is nagenoeg compleet en oefent hard
aan hun muziekstukken. Ook is er een goede
afstemming met onze regisseur en zijn de eerste
opnames gemaakt hoe eenieder moet
lopen/staan/bewegen en thuis kan oefenen. Ook de
werkgroep financiën krijgt er steeds meer zicht op dat
de gestelde doelen haalbaar worden. Iedereen draagt
daar zijn steentje aan bij. Misschien dat ieder lid of u
als vriend in zijn eigen omgeving nog eens wilt kijken
of er sponsoren liggen die “wakker gekust” moeten
worden. Heeft u het ook dat je al gaat dromen van
deze reis…………………..
Kijkavonden

Voor meer foto’s verwijzen wij u graag naar onze
Facebookpagina of www.vocalgroupmesamie.nl

Bent u al nieuwsgierig geworden??? Na de
zomervakantie krijgen alle vrienden van en alle
familieleden de mogelijkheid om op een nader te
bepalen maandagavond te komen luisteren en kijken
hoe ons project vordert. Voor ons spannend, maar
voor u alvast een kijkje in de keuken van Journey of
Dreams.
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Noteer de datum alvast in uw agenda want wij
gaan weer kienen en wel op woensdag 29
november 2017. Deze avond zal in ’t teken staan
van het zogenaamde surprise kienen. Het sluit aan
bij Sinterklaas, maar ook bij kerst; kortom alle
prijzen zijn verrassingen oftewel surprises. Wij
zorgen weer voor schitterende prijzen en u voor
de nodige gezelligheid.

Kerstviering 24 december 2017
De kersttijd is nog heel ver weg, maar toch even alvast
aandacht hiervoor, want samen met het kerkbestuur
hebben wij de afgelopen kerst-nachtmis geëvalueerd
en zijn samen tot de conclusie gekomen dat de
combinatie kind-volwassen viering geen goede match
is. Dit jaar zal de tekstgroep van Mes Amie deze viering
gaan verzorgen en hopen wij u een viering te brengen
waarbij u met het juiste kerstgevoel naar huis gaat.
Meer informatie over deze viering volgt in de volgende
nieuwsbrief.
Zomervakantie
Met de zomervakantie voor de deur, sluiten wij het
seizoen 2016/2017 af met een gezellige barbecue,
waarna wij allen gaan genieten van een welverdiende
vakantie.

Vrienden van Vocalgroup mes Amie
Afgelopen tijd bent u weer benaderd door onze
vereniging om ook voor 2017 vriend(lid) te blijven
van deze club. Het is fantastisch dat weer zo’n
grote groep betrokken is en blijft bij onze
vereniging. Dank daarvoor!

Sponsorkliks
Koopt u wel eens iets online? Bij Bol.com of
Wehkamp of laat u eten bezorgen? Steun
Vocalgroup Mes Amie door vanaf nu uw online
bestellingen te doen via de website:
www.sponsorkliks.com en geef aan dat u via
Vocalgroup Mes Amie wilt gaan bestellen.
Vervolgens gaat u naar de webpagina waar u van
wilt bestellen. Er zijn geen kosten verbonden aan
deze manier van bestellen voor u! Uiteraard is uw
privacy gewaarborgd. Van iedere bestelling
ontvangen we een bijdrage voor onze clubkas!

Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie en hopen
jullie na de vakantie weer tijdens een van onze
uitvoeringen te mogen begroeten!!

Programma
Zondag 17 september om 11.00 uur Kerk Amby
Zondag 22 oktober om 11.00 uur Kerk Amby

Volgende nieuwsbrief
Onze volgende nieuwsbrief verschijnt op 1 oktober
2017.

