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Nieuwsflash ORBIS

Vooruitblik 2de semester 2018

Beste muzikanten Orbis/OrbiScool, beste families, beste sympathisanten,
Hoog tijd weer voor wat nieuws, een kleine terugblik, maar vooral een vooruitblik naar de
2de semester 2018.
Na een geslaagd voorjaar hebben we
tijdens de zomer ons beste beentje
voorgezet.

Zomer 2018
Zo. 08/07 - Wommelgem
We deden zowaar een verplaatsing richting
Antwerpen, naar Wommelgem dus. Samen
met nog enkele andere verenigingen traden
we op in de achtertuin van onze dirigent.
Tim was natuurlijk tevreden, niet alleen met
onze aanwezigheid, maar ook over onze
muzikale présence.

Za. 21/07 - Nationale feestdag

Om onze Nationale feestdag muzikaal op te
luisteren vonden we toch weer, en dit midden
in het verlof, voldoende muzikanten om hun
vaderlandse plicht te doen. Het was kort en
goed onder een verschroeiende zon.

Wo. 15/08 - Misviering
Naar gewoonte hebben we de mis ter
gelegenheid van “Maria ten Hemelvaart”

opgeluisterd en wel in open lucht. Het was
tevens een jubileum wegens reeds 25 maal
georganiseerd. Het heeft lang geduurd
vooraleer we konden spelen, gewoon omdat
de mensen nog laat kwamen aanschuiven.
Maar deze hadden geen Gps, zoals later bleek
uit de mooie speech van pastoor Jean-Pierre.

Soms is het fijn nog eens na te mijmeren over
wat we gedaan hebben. Maar niet te lang, er
staat ons nog heel wat te wachten

Najaar 2018
Zo. 09/09 - Infodag OrbiScool
Met het nieuwe schooljaar is er weer de
infodag OrbiScool. We kijken weer uit naar
nieuwelingen die zich kunnen aanmelden voor
muzieklessen en na de keuze van een
instrument zo snel mogelijk kunnen
doorstromen naar het Instap- en het
Orbisorkest.
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Zo. 16/09 - Levensloop

Begeleid door blauwe zwaailichten en een
grote
horde
volgers
passeren
de
estafettelopers weer aan het station te
Leopoldsburg op zondag 16 september. Alles
staat weer in teken van “levensloop” en het
goede doel. Onze manier om dit goede doel te
steunen is a priori de muzikale opluistering
van deze passage.

Zo. 07/10 - Brunch

De brunch komt er weer aan. Steeds meer en
meer sympathisanten schrijven in gewoon
omdat we lekker kunnen eten en bovendien
met een glaasje naar wens ( we mogen ook
niet zeggen dat iedereen cava drinkt) gezellig
kunnen keuvelen in een familiaal sfeertje.
Een aanrader dus

bevriende muziekverenigingen. Het bestuur
Orbis heeft beslist 2-jaarlijks een concert te
wijden aan eigen muziek en een forum te
bieden aan jonge muzikanten uit eigen
rangen.
Dit optreden zal in familiale sfeer doorgaan in
het buurthuis te Heppen.
In een gevarieerd programma op maat van
gans OrbiScool, ons instaporkest, zelfs van een
gelegenheidscombo met onze leraren en
natuurlijk van het Orbis-orkest zal iedereen
zich wel kunnen vinden. Dus nodig alvast uw
familie en vrienden uit voor een mooie
muziekavond.
NB. Omdat we niet in een aula zitten zullen we
vooraf de tafels laten reserveren via een
inschrijvingskaart die weldra beschikbaar is.

Zo. 11/11 - wapenstilstand

De begeleiding van de stoet vanaf de kerk
wordt opnieuw kundig overgenomen door het
trommelkorps van de scouts. Aan het
monument wachten wij hen op voor de
klassieke last post, brabançonne en militaire
marsen in voor de gepaste serene sfeer

Zo. 09/12 - Kerstconcert

Met het kerstconcert sluiten we naar
gewoonte het muzikale jaar af. Dit zal
doorgaan in onze Orbis-zaal . Alhoewel enkel
de jongsten een pakje krijgen, mogen de
anderen toch weer luisteren naar mooie en dit
jaar ook enkele nieuwe stukken

Za. 27/10 - Herfstconcert

Privacyverklaring
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u geregistreerd staat als
sympathisant, sponsor en/of lid van MV Orbis LeopoldsburgHeppen.
U kan zich steeds uitschrijven (of terug inschrijven) door een
bericht te sturen naar: gdpr@mv-orbis.be.
Bekijk de volledige privacyverklaring op:
http://www.mv-orbis.be.

Jaren hebben we deelgenomen in het kader
van VLAMO aan verbroederingsconcerten met
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