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Beste Orbisleden, families en sympathisanten
De eerste semester van 2017 loopt naar het einde. Even een overzicht van onze activiteiten
tot dusver dit jaar. Het was weer druk:

HaFaBra
Onze eerste muzikale uitdaging was op 18
Februari met Hafabra in Paal. Samen met 4
andere korpsen kregen we onze muzikale
evaluatie. Weliswaar met enkele kleine hiaten
in onze bezetting hebben we bewezen via ons
opgelegd stuk en mooie uitvoering van “Grand
Canyon” dat we bekwaam zijn om de lat wat
hoger te leggen .Dat was althans het verdict
van de aanwezige jury.

inspanningen
resulteerden
in
een
onvergetelijk concert op 25 Maart in het
cultureel centrum. Deze Kampse Proms met
een geslaagde mix van pop en classics
eindigde in een uitverkochte sfeervolle zaal
met “music” van John Miles. De kritieken
achteraf waren dan ook alom lovend.

Dessertenconcert
Op 19 Februari was het de beurt aan onze
leden (jong en oud) van Orbiscool. Tijdens het
jaarlijks dessertenconcert demonstreerden zij
hun kunnen onder begeleiding van onze
muziekleraars .
De allerjongsten deden dit met één oog naar
de vele opgekomen ouders en één oog naar de
lekkere gebakjes en taarten aan de zijkant.

ORBIS in concert

Zaal ORBIS
Onze infrastructuur kreeg een oplapbeurt. oa
een nieuw leslokaal voor Orbiscool op de 1ste
verdieping met een aangepaste veilige trap.
Op gebied van brandveiligheid werden er
enorme inspanningen geleverd .Tijdens het
Paasverlof leek ORBIS wel op een werf . Er
werd hard gewerkt met eigen vrijwilligers
onder het toezicht van onze secretaris Theo

Begin januari startten we tevens de repetities
in voorbereiding tot het jaarlijks concert in
CC. Er werd goed en naarstig gewerkt in
samenwerking met Ulysses, Bo en Yannina. De
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Caerts, die zijn technische kennis spontaan ter
beschikking stelde.

Algemene vergadering
Op 25 april was er grote opkomst op onze
jaarlijkse Algemene Vergadering. Liefst 50
deelnemers gingen naar de stembus voor het
kiezen van 2 nieuwe bestuursleden. Het was
voor onze jonge leden een eerste
kennismaking met de stembrief. Enerzijds
werd “duivel doet al” Roger Panis
herverkozen, anderzijds werd Marnik Lenaerts
verkozen tot nieuw bestuurslid. Voorts werd
er zoals altijd en voor een aandachtig publiek
een klare uitleg gegeven over de werking van
Orbis, dit van het financiële tot het logistieke.
Uiteraard gaf onze dirigent Tim Boonen weer
aan wat en op welke wijze hij wil bereiken in
onze voornaamste bezigheid: muziek maken.

Herdenking Bevrijding
Al was maandag 08 mei geen verlofdag voor
iedereen, toch hebben 15 muzikanten Orbis
een geslaagd muzikale opluistering gedaan
voor
de
plechtigheden
Herdenking
Bevrijding. De verantwoordelijken voor deze
plechtigheid waren dan ook zeer dankbaar
voor deze speciale inspanning vanwege Orbis.

Pastadag 2017
Zondag 14 mei was er de traditionele
pastadag. Een talrijk opgekomen publiek
kwam er genieten van de lekkere pasta en
sausen. Vermits dit samenviel met
Moederdag, werden alle moeders verrast op
een presentje. Er werd niet gekeken op een
glaasje cava.

Europees Muziekfestival
Onze jongeren van Orbis en Orbiscool hebben
van 28 April - 02 Mei, samen met hun collega’s
van het jaarlijks zomerkamp uit Tessenderlo
en Bornem, deelgenomen aan het Europees
Muziekfestival voor de Jeugd in Neerpelt.
Onder de naam “Festivalband” behaalden ze
een mooi 3de plaats in hun categorie.

WAK 2017
Voor de WAK (Week voor de AmateurKunstenaar), een nieuw initiatief van onze
cultuurraad Leopoldsburg trokken we naar de
kapel van de Karmel (de Karmalitessen). Op 02
mei was er een open repetitie en op 07 mei
brachten we een mooi gevarieerd concert
voor talrijke toeschouwers.

Wekelijkse repetities
Het ORBIS-orkest repeteert elke dinsdag van
20u t.e.m. 22u. Het Orbiscool-instaporkest
kan je ’s zondags van 11u30 t.em. 12u30 aan
het werk horen. Kom zeker eens kijken, of
breng je instrument mee en speel mee

Bedankt sponsors !
Langs deze weg bedanken we nogmaals de talrijke sponsors die ons steunen.
http://www.mv-orbis.be/sponsors
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