Servische Folkloregroep op bezoek in Limburg
Tussen 7 en 13 mei brengt een Servische groep een
bezoek aan Nederland. Zij zullen verblijven in en om
Sittard. De Tirvelaesj zorgen mede voor een programma. Zij zoeken gastgezinnen voor meisjes van
17 tot 21 jaar en begeleiding die ouder is. Er komt
een groep van ongeveer 48 mensen. Of er nog een
gezellige avond volgt is erg onduidelijk, eventueel
volgt nog bericht via de groepsleiding.
Zij treden in ieder geval op in Geleen tijdens het Eurocult Festival van 8, 9 en 10 mei 2002.
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Mensen die meer informatie willen kunnen zich melden bij Anneke Smeets, 045 - 522 48 69 of
06-539 678 80.

Koor zoekt een nieuwe dirigent

Deze week heeft 3 keer een kleine advertentie in de
krant gestaan voor een nieuwe dirigent voor het
koor van Podlasie. Tijdens de ledenvergadering heeft
René Rovers ook al verteld dat hij na ruim 6 jaar het
koor gaat verlaten en een nieuwe uitdaging heeft op
muzikaal gebied.
We zijn actief op zoek naar een nieuwe dirigent. Als
er leden of ouders zijn die hiervoor suggesties hebben neem dan contact op met een van onze bestuursleden.

Wist u dat …

de dansleiding van de kindergroepen op dinsdag 30
april een workshop Pools dansen geeft op een basisschool in Gulpen? Maar ‘s avonds staan ze met ons
weer in de Rumpenerhal om op te treden met de
kindergroepen.

Dinsdag 30 april 2002

Podlasie treedt met alle groepen op tijdens het Koninginnedagconcert in de Rumpenerhal. Het programma dat we daar brengen is gelijk aan het programma tijdens onze jubileumvoorstelling op 13 oktober j.l. maar het optreden is 15 minuten langer dus
zal voor elke groep iets extra’s betekenen. Dit hoor
je van de dansleiding.
Aanvang optreden 19.30 uur.
Omkleden in de Rumpenerhal om 17.00 uur.
Soundcheck en generale repetitie met alle groepen
om 18.00 uur.
Aanvang optreden 19.30 uur tot 20.15 uur. Daarna
omkleden in eigen kleding in de Rumpenerhal

Zaterdag 4 mei 2002

Optreden van alle groepen in het Poolse Huis ter gelegenheid van de 3e mei viering. Omkleden om
17.45 uur in de Burcht. Optreden om 19.15 uur.

Zondag 5 mei 2002
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Onze oudpapier-boys gaan uit eten. Podlasie kent de
regeling dat mensen die 6 keer of meer meegelopen
hebben om oud papier op te halen mogen eten op
kosten van de vereniging. Mensen die minder meegelopen hebben krijgen € 2,30 als bijdrage in de kosten voor het eten. Iedereen mag mee mits hij/zij de
kosten hiervan zelf betaalt (eventueel onder aftrek
van de vergoeding die hij/zij verdient heeft). Dit
etentje vindt plaats in het Hochwild Freigehege in
Tuddern op zondag 5 mei aanvang 17.00 uur. Als er
mensen zijn die graag mee willen kunnen zij zich
melden bij Hein Polman 045-5231845 of Marije Erken
045-4428122.

Optreden Floriade 23 juni gaat definitief niet

door. Er waren te veel groepen aangemeld voor deze
datum.
Nieuwe optredens
Er zijn nog enkele aanvragen binnengekomen voor
een optreden. Bericht hierover volgt zo spoedig mogelijk.

