
Fanfare St. Oda Merselo/Vredepeel. 
 
Extra nieuwsbrief voor het Eurofestival Don Bosco . 
Datum en plaats: zaterdag 18 april in Heel. 
Website www.eurofestival.nl 

Het  jeugdorkest gaat voor het eerst op concours. Een echte uitdaging!!! 

Welke nummers spelen we 
The Pacific als inspeelwerk. Verder Pirates of the Carabian en Highlights of Planes . 
 
Tijdstippen 
Inspelen van 17.40-18.10 uur. 
We treden op van 18.25 uur tot 18.50 uur.  
Na het optreden is de uitreiking van de oorkondes. 
 
Hoe gaan we er naar toe 
We gaan met de bus naar Heel en vertrekken om 15.00 u. vanaf Zaal ’t Anker.  
Om 22.00 u. gaat de bus weer terug naar Merselo. 
Supporters zijn natuurlijk van harte welkom om ons aan te moedigen! 
  
Het Eurofestival vindt plaats in Cultureel Centrum Don Bosco in Heel, een moderne en 
goede concertzaal. Alle faciliteiten zijn hier aanwezig. 
Adres:  
CC Don Bosco 
Mgr. Savelbergweg 100 
6097 AE  Heel 
 
Het Buffet 
Aansluitend aan de verschillende optredens is er een buffet voor alle deelnemers en een 
after-party.  
Het buffet wordt door de vereniging betaald voor alle deelnemers.  
De drank is voor eigen rekening. 
 
Kleding 
Donkere spijkerbroek en de zwarte polo, zwarte schoenen. De volwassen muzikanten 
dragen een zwarte blouse.  
Ieder brengt zijn eigen muziekstandaard mee ( zet er een naam op). Jullie krijgen een kaft 
om de muziekstukken op te leggen zodat het er allemaal verzorgd uitziet. 

LET OP       Extra repetitie voor het Eurofestival!!!!!!!!!! 
Maarten wil graag een extra repetitie houden zoals gebruikelijk is bij een concours. We 
spelen dan alleen de 3 concoursnummers en zetten de puntjes op de` i´ zodat we goed 
beslagen ten ijs komen.  
Datum:  zaterdag 11 april van 16.00 u. tot 18.00 u. in Zaal ’t Anker. 
 
De tweede repetitie is op maandag 13 april van 19.45 u. tot 19.45 u. in Zaal ‘t Anker 

 

De jeugdcommissie. 


