Het foldertje is een half A4-tje (de helft van deze pagina) en ziet er als volgt uit:

Podlasie zoekt versterking!
Hou je van dansen, zingen en gezelligheid? En zie je jezelf al in
een schitterend kostuum op de bühne staan, om te dansen voor
een groot publiek?
Kom eens kijken op zaterdagochtend 21 april of 12 mei bij
Podlasie!
We zijn een Poolse zang- en dansvereniging, die op verschillende
plaatsen in Nederland en buitenland op gaan treden in prachtige
kostuums. We zijn op zoek naar kinderen tussen de 2 en 14 jaar
die onze groep willen komen versterken!

Nieuwsbrief – april 2012

Er zijn twee groepen, een voor de jongere kinderen en een voor
de wat oudere kinderen. Natuurlijk hoef je geen Pools te spreken als je bij ons wil komen dansen, de lessen worden in het
Nederlands gegeven. Voor het geld hoef je het niet te laten, de
contributie bedraagt slechts €3,50 per maand!

21 april

Overtuig jezelf (en je ouders)

Van 11.00—13.00 uur

Kom kijken én meedoen op 21 april of 12 mei
tussen 11 en 12.30 uur in
het Poolse Huis in Brunssum
Schinvelderstraat 19a.

Opendag jeugdgroep in het Poolse Huis

28 april
Fotoshoot voor alle groepen

www.podlasie.nl

Van 10.00—13.00 uur 13.00 uur

podlasie@hotmail.nl

Om 10.00 uur omkleden in de Burcht

Als je zelf nog familie, vriendjes of klasgenootjes hebt,
vraag het eens. Weet je nog hoe je zelf bij Podlasie
gekomen ben t? Hoe lang is dat geleden en is het niet
fijn dat je toen die beslissing genomen hebt? We rekenen op jullie!!
Zoals al gezegd, kun je op diverse plaatsen de poster in
Brunssum vinden.
Kan iemand mij vertellen wie er op deze poster staat,
wanneer de foto gemaakt is (in welk jaar) en bij welke
gelegenheid? (Het antwoord kun je op de website van
Podlasie vinden.

16 mei
Optreden , kasteel Hoensbroek
Koor en senioren, aanvang 19.45 uur

21 mei
Opendag jeugdgroep in het Poolse Huis
Van 11.00—13.00 uur

3 juni
Optreden kindergroep, Park Imstenrade
Tussen 12.00-15.30 uur

9 juni
Optreden Kindergroep, Koor en Senioren in Bunde
Van 14.00-16.00 uur

1 september
Optreden senioren , huize Kuiken
Aanvang 20.00 uur

15 december
Kerstconcert

27 december
Optreden , Mondriaan
Senioren en koor
Aanvang 19.00 uur
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Fotoshoot alle groepen
Voor een aantal gelegenheden en situaties is het
gewenst om over nieuwe foto’s te beschikken.
Om goed voor de dag te komen op een banner, een
recente groepsfoto in het Poolse huis, actuele foto’s voor reclame doeleinden alsmede de website
is het van belang om kwalitatief goede en met de
huidige tijd corresponderende foto’s te maken.
We hebben besloten om op zaterdag 28 april een
fotoshoot te doen van 10.00 tot ca. 13.00 uur.
De repetitie van de jeugdgroepen zal daarmee
komen te vervallen.
De bedoeling is om alle groepen te mobiliseren bij
de Burcht, daar om te kleden en dan gezamenlijk
naar een geschikte locatie te gaan.

Opruimen kostuums
Na een optreden wordt men verzocht de gedragen
kostuums fatsoenlijk op te hangen en in te leveren. Daarbij dient men de gedragen blouses in de
daarvoor bestemde tas te deponeren ivm het
wassen hiervan, deze worden namelijk centraal
gewassen.

Afmelden voor de repetities
Koorleden die niet aanwezig kunnen zijn bij de
repetitie s.v.p. afmelden bij Ton Grendel
het liefst minimaal 1 dag van te voren
Koor Ton Grendel

(045) 521 80 99
(06) 11 16 69 99

Senioren en Kinderen
Patricia Mendel

(06) 12 15 88 45

Contributie
Het bestuur verzoekt om de contributie over te
maken via bank- of girorekening. dit bespaart een
hoop werk en voorkomt misverstanden
Postbanknummer Podlasie 62 93 041
t.n.v. penningmeester Podlasie

De contributie bedraagt :
vanaf 3 jaar
€ 3,50,
Vanaf 14 jaar
€ 4,50.
Vanaf 18 jaar
€ 5,50.

Telefoonnummers Podlasie
Voorzitter
Secretaris

Karl Wedick
(045) 522 00 72
Ton Grendel
(045) 521 80 99
Penningmeester Mirjam Meesen (045) 527 29 05
Optredens Marije Erken
(046) 442 81 22

Podlasie
Postbus 64
6440 AB Brunssum

Wist u dat,
De website is aangepast , bekijk deze eens !!!

www.podlasie.nl
Nieuw leden….
Hard nodig!

En toch zijn er weer een aantal nieuwe gezichten
die we bij een of andere activiteit mogen begroeten.
Zo zijn er in het koor bijgekomen: Mieke Swinkels, Ina Aldewereld en Majka Skoeczylas.
Monica Batkowska en Ewa Plazuk zijn alweer wat
langer aan het zingen en hebben inmiddels al een
aantal keren opgetreden.
De jeugdgroepen krijgen regelmatig nieuwe mensen op bezoek. Jammer dat er weinig “blijvertjes”
bij zijn. Daarom gaat de dansleiding met de PR
commissie samen kijken of er jeugd te motiveren
is door een open dag te organiseren op 21 april en
12 mei a.s. De posters en de folders liggen al klaar
bij de drukker en kunnen dan naar de scholen gebracht worden voor distributie. De posters kunnen binnenkort op diverse openbare plekken gezien worden. Deze worden in de winkelstraat, de
verenigingslokalen en lagere scholen opgehangen.

