Repetitie donderdag 27-4-2017 te Knokke-Heist

Voorwoord :
Zoals jullie via mail van onze voorzitter mochten vernemen hebben we een newsletter op poten gezet.
Doel hiervan is dat we de bandleden die een repetitie of optreden missen, toch up to date te houden.
Zo hopen we het bandgevoel nog meer leven in te blazen en de betrokkenheid van iedereen te houden.
Gisteren werd, met goedkeuring van de PM en de voorzitter, beslist om met de newsletter te starten met
de extra ondersteuning van Stuart en Karl. Merci guys om mijn informanten te zijn !
Het staat nog allemaal in zijn kinderschoenen dus tips en suggesties zijn altijd welkom, weet echter dat er
niks veranderd zal worden zonder de goedkeuring van de voorzitter.
Kwestie van de trein niet te laten ontsporen ;o)

1/ Practice :
@ Chanter :
Er werd niet op chanter geoefend gezien we onmiddellijk op de pipes zijn gegaan.

@ Bandtunes :
We oefenden voornamelijk de sets voor de taptoe :
Scotland the brave - Bonnie Less - Skye boat - I see mull - castle dangerous
Cullen bay - Cockney Jocks (over and over)
Scotland the brave - auld lang Syne (over and over)

We hebben ook nog een eigen tune door de pipes geblazen en dit was
Flett from Flotta - Pikeman's march - Flett from Flotta - Rowan tree

@ Marching & Discipline :
Tussen het spelen door werd door de PM en John, die tijdens het marcheren langs de zijlijn meeblies
(wegens een knieoperatie), een oogje in het zeil gehouden op de marching en discipline.
De waarheid wordt geen geweld aangedaan als we schrijven dat in het begin nog wat fine-tuning aan de
orde was maar tegen het einde van de repetitie zag het er goed uit. Puik werk van iedereen !

Van de aanwezige jury (zeg maar Peter Liereman met een sexy eurovisie songfestival stem) kregen we
"TWELVE POINTS"

2/ Optredens :
13 mei staat de repetitie op het programma met de Belgian P&D te Antwerpen.
20 mei is er dan de Red Hackle Gold Taptoe te Antwerpen.

3/ Wist-je-dat-jes :
1/
Karl had graag even het volgende onder de aandacht gebracht :
De repetitie van de maandag, in het museum, geeft het probleem dat wij daar enkel op chanter kunnen
spelen.
Daarom kwam er een voorstel om te bekijken als er een mogelijkheid is om de zaal ook op maandag te
huren, maar het probleem is dat we met te weinig mensen zijn om dat te bekostigen. Daarom ons voorstel
om meer mensen naar die, zeer leerrijke, repetitie’s te lokken zodat we uit de kosten komen.
Misschien ook voordelig voor de mensen die de donderdag regelmatig moeten missen door andere
omstandigheden.
Pipers (en/of misschien drummers) die ook de maandag naar de repetitie zouden willen gaan kunnen dit
via mail kenbaar maken aan Dirk. Zodoende kan een inschatting gemaakt worden of het huren van de
sportzaal ook op maandagavond een mogelijkheid kan worden.

2/
Op 29 april blaast onze PM zijn verjaardagskaarsjes uit en ter ere daarvan had hij 2 flessen schotse godendrank mee.
De voorzitter nam even het woord en overhandigde hem, ter dank voor het vele werk voor de band de voorbije
maanden en voor zijn verjaardag, een klein cadeautje in naam van de ganse band.
Hieronder enkele sfeerbeelden, met dank aan Karl voor foto's !

