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Kinderkoor Sunshine <kinderkoorsunshine@gmail.com>
vrijdag 9 maart 2018 13:14
Kinderkoor Sunshine
diverse info
notulen jaarvergadering 26-1-2018.pdf; kinderen - rolverderling.pdf

Beste allemaal
Vanuit het bestuur is een aantal zaken te melden.
Lees de e-mail goed want er staat veel info in, waaronder afwijkende repetitiedagen.
In chronologische volgorde:
Zaterdag 24 maart
Palmpasenviering om 19.00 uur
Zondag 22 april
* Gezinsviering om 10.00 uur
* Aansluiten filmscènes opnemen voor ons concert
* en daarna optreden in het Westfries Gasthuis in Hoorn om 15.00 uur
Voor lunch wordt gezorgd
We zijn rond 16.30-16.45 weer terug in het parochiecentrum.
Voor het rijden naar Hoorn zoeken we nog een paar ouders/verzorgers die ons willen helpen.
(Benzine/parkeerkosten kunt u declareren als u dat wilt). Graag reageren per e-mail.
Vilmar, Niels, Dion, Tim, Gijs: willen jullie voor de film je zwarte pak of jasje aandoen. En als je dat hebt een zwarte
broek…..?
Wil iedereen op deze zeer belangrijke dag aanwezig zijn? Graag horen we het als iemand verhinderd is……
Donderdag 26 april is er repetitie van 18.30-19.30 omdat het de vrijdag 27 april Koningsdag is
Donderdag 3 mei is er repetitie van 18.30-19.30 omdat het vrijdag 4 mei Dodenherdenking is
Vrijdag 11 mei is er geen repetitie (vakantie, dag na Hemelvaart)
Bijgevoegd zijn
- de notulen van de jaarvergadering 26 januari 2018 en
- een lijst met de leden en hun ‘rol’ in onze Sunhine goes to Hollywood voorstelling op 30 juni
In deze lijst kunnen nog wijzigingen optreden als dat voor de voorstelling nodig mocht zijn.
Kaarten kunt u kopen voor 7,50 euro via de website of de balie van Hét Postkantoor. Er zijn 2 voorstellingen (middag
en avond).
Zorgt u ervoor om tijdig kaarten te bestellen. Binnenkort starten we een promotiecampagne met posters en flyers.
Vol is vol.
Voor de volledige agenda, zie http://www.xaverius.nl/sunshine/index.php/agenda
Met vriendelijke groeten,
Marion de Vries
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