Nieuwsbrief 2000, 2 – juni 2000

Zondag 20 augustus 2000

Deelname aan de optocht van de Oogstdankfeesten
in Berg a/d Maas. De optocht trekt van 14.30 tot
16.00 uur. Omkleden in de Burcht vanaf 12.15 uur.
Vertrek vanaf de Burcht om 13.00 uur.
Na afloop mogelijk nog een optreden tijdens het Multiculturele festival in Schinveld (gemeente Onderbanken) tussen 17.00 en 17.30 uur.
Meer informatie volgt via de diverse groepen.

Zaterdag 11 november 2000

Listapadowka in het Poolse Huis. Optreden voor kindergroepen, koor en seniorengroep tussen 18.30 en
20.00 uur. Nadere informatie volgt.

Onze CD
We zijn begonnen met de proefopnames op 9 aprill.
Tijdens het weekend zijn deze voor het eerst te horen
geweest. Daarna heeft het koor, de werkgroep en het
bestuur erover gepraat en iedereen had er een goed
gevoel bij. Dus we gingen door voor de echt. Er is
door het koor, de dirigent en de technicus daarna nog
2 zondagen erg hard gewerkt. Het viel niet altijd mee.
Na het optreden in de Rumpenerhal bleek het koor
toch wel last te hebben van stress, maar een slok
Poolse Vodka bracht uitkomst. De 2e opnamesessie
verliep erg goed, na een goed optreden in Landgraaf
zat ieder lekker in zijn vel.
Ons aller René en Bert (de technicus) zijn nu volop
aan het werk om de opnames af te werken. Wij
wachten als koor vol spanning af.
Op zondag 10 en 17 september zijn de anderen
aan de beurt . De volgorde staat nog niet vast. De
kinderen zingen een liedje waarvoor nu geoefend
wordt. René, onze dirigent komt ook nog een keer
naar de kindergroep om samen hen te repeteren.
Ook moeten orkest, dansgroep en koor nog aantreden voor het inspelen en zingen van 3 dansen.
Daarvoor wordt in de diverse groepen nu hard gerepeteerd. Elke vrijdagavond na de pauze worden de
liedjes van de dansen gezongen.
Dus: schrijf de data in je agenda, laat er niets
tussen komen. De opnames gaan voor.

Acties/activiteiten
De werkgroep Acties/activiteiten organiseert dit jaar
niet een seizoensafsluiting maar een activiteit ter
opening van het nieuwe seizoen. We houden een

Barbecue op zondag 27 augustus in en rond
het Poolse Huis aanvang 14.00 uur.
Aanmelden voor 1 augustus a.s. bij Ger Rozema
(523 11 01) , René Mendel (527 33 75) en Willie
Harmsen (046-4428122).

De kosten zijn ƒ 5,— per persoon (niet-leden ƒ 7,50)
Kinderen onder de 6 jaar zijn gratis.
Drank is voor eigen rekening.
Vegetariërs of mensen met andere eetgewoonten
kunnen die apart vermelden en het organisatiecomité kan daar mogelijk iets anders voor regelen.
Het programma wordt nader bekend gemaakt.

Parade 2000

Podlasie is als groep weer actief betrokken bij de
organisatie van de Folkloristische Parade in Brunssum. Ruim 40 mensen zullen werkzaam zijn in het
Openluchttheater en het Paviljoen.
De Parade zit daarnaast dringend verlegen om kassapersoneel en controleurs voor de optocht op zondag 16 juli. Deze mensenmoeten werken van 09.00
tot 16.00 uur. Zij krijgen daarvoor ƒ 35,— per persoon en een lunchpakket. Liefhebbers?? Het mogen
ook familieleden, bekenden etc. zijn.
Geef je naam door via Podlasie, als we 25 mensen
vinden is er voor Podlasie ook nog een bonus!
Bel met Marije Erken 046—442 8122 of Karl Wedick
045—522 00 72 of Johan Elzinga 045—525 73 02.

Oud papier
Heel belangrijk voor de vereniging, want
het levert veel geld op en dat hebben we
hard nodig. Maar ... de ploeg is soms wel
moeilijk samen te stellen. Wie helpt?
Op 8 juli, 12 augustus & 9 september?
Vele handen maken licht werk!
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