Aan alle leden en belangstellenden die willen meewerken aan de Parade in 2004,
Beste mensen,
Het gaat langzamerhand al aardig op de zomervakantie aan en de Parade 2004 staat al weer bijna
voor de deur. Om nu het rooster voor deze dagen te
kunnen maken hebben we van iedereen de tijden
nodig waarop hij/zij beschikbaar is. We maken dan
een basisrooster dat iedereen ter inzage krijgt. Veranderingen zijn altijd mogelijk maar in overleg. We
gaan de werkzaamheden rondom de Parade aannemen voor een vast budget. Net als vorige keren is er
voor de medewerkers een vergoeding beschikbaar,
we moeten nog contact opnemen met de belasting
hoe we dit het beste kunnen regelen. Verder bericht
hierover volgt.
Iedereen wordt gevraagd om daarom zo goed mogelijk aan te geven wanneer hij/zij beschikbaar is. We
verrichten zowel werkzaamheden t.b.v. het Paviljoen
als het Openluchttheater. Waarschijnlijk zal het Paviljoen nauwelijks voorstellingen hebben, maar wel
het verbroederingsfeest. Wel is het Paviljoen opvang
bij regen van het Open Lucht Theater.
Zoals andere jaren komt er ook weer een rooster
zodat je van te voren weet wanneer je dienst hebt.
Vanuit de Parade zal gezorgd worden voor herkenbaarheid van de medewerkers in ieder geval in de
vorm van badges.
De Parade moet evenals andere jaren een leuk feest
worden, dit betekent dat medewerkers terughoudend
moeten reageren op politiek gevoelige uitspraken.
Als je niet weet wat je met iets aan moet verwijs dan
terug naar de zaal– c.q. locatiemanager die dienst
heeft. Hij/zij zorgt voor ruggespraak met het bestuur
van de Parade.
Wil je meewerken vul dan het bijgaande invulformulier in. Er komt een bijeenkomst om met iedereen
alles door te praten. We hebben binnenkort een 2e
bespreking met de organisatie en zullen dan de informatie doorspelen.

Nieuwsbrief – Mei 2004

Zaterdag 8 mei

Optreden van de kindergroepen, seniorengroep en
het koor tijdens de 3e mei viering in het Poolse huis.
Aanvang: 19.30 uur. Omkleden in de Burcht om
18.30 uur, zodat we om 19.15 uur in het Poolse Huis
kunnen zijn.

Zaterdag 15 mei

Optreden kindergroepen in Winkelcentrum Op de
Kamp in Langraaf voor een organisatie die zich inzet
voor vakantie van Poolse kinderen.
Verdere informatie volgt.

Zondag 27 juni

Optreden tijdens het Multiculturele festival Manus
van Alles in Maastricht.
Er is daar van alles te doen. Het is de bedoeling dat
we ons in Maastricht omkleden zodat voor en na het
optreden ieder de gelegenheid heeft om rond te kijken. Alle dansgroepen met ondersteuning van het
koor, overige informatie volgt nog. Geef even door
aan de dansleiding of we op je kunnen rekenen. Dit
soort optredens zijn erg belangrijk om andere optredens aan te trekken.

Wij rekenen op veel medewerkers en een leuk feest.
Namens het bestuur van Podalsie,
Karl Wedick
Marije Erken

kindergroepen Podlasie in Landgraaf april 2004

Foto’s van de winnaars van de danswedstrijd
van afgelopen 7 december te België.

Ledenvergadering d.d. 21
maart 2004
Het bestuur betreurt het dat deze ledenvergadering maar matig bezocht werd door de
leden van Podlasie.
Er hebben enkele wisselingen plaatsgevonden
binnen het bestuur.
Hieronder de nieuwe samenstelling :
Karl Wedick
voorzitter
Math Bex
penningmeester
Dick de Liefde
secretaris
Marije Erken
optredens
Carla Magermans kostuums
Patrick de Ruiter PR
Dirk Elias
acties/activiteiten
Angela Matlega
algemene taken
Patricia Mendel
artistieke leiding
verder niet-bestuurslid, maar wel actief werker:
Hein Polman
contributie
Nieuwe bestuursleden zijn: Angela Matlega
en Dirk Elias.
Herkozen zijn Math Bex, Carla Magermans,
Marije Erken (voor 1 jaar).
Irene Pierik heeft, na dank van de voorzitter,
het bestuur verlaten.

Repetitietijden:
Hou je eraan !!!!!

Paasvering 10 april van de kindergroepen.

Kom aub op tijd, zodat men op tijd kan beginnen en
geen repetitietijd verloren gaat zodat men beter aan
het repertoire kan werken.
Hieronder nogmaals de tijden:

De paasviering die op zaterdag 10 april werd
gehouden voor de kindergroepen was weer heel
gezellig en zeer geslaagd mede doordat de paashaas een bezoek bracht.

Kindergroepen:
Op zaterdag in het Pools Huis
Omkleden om 10.45 uur
Start om 11.00 uur , einde 12.30 uur.
Seniorengroep:
Vrijdagavond in de Burcht
van 20.30 uur tot 22.00 uur.

Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Optredens:

Koor:
Dinsdagavond in de Burcht.
van 20.30 uur tot 22.00 uur

Afmelden voor de repetities:
koor
Dick de Liefde

En als je verhinderd bent, meld je af bij de artistieke
leiding of bij de contactpersoon van de groep.
Telefoonnummers zie elders in dit blad.
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