Donderdag 4-5-2017 Knokke-Heist

1

1/ Aanwezigen :
Pipers :
Dirk - Franky - John - Frank - Steve - Stuart - Karl - Peter S - Geert Bjorn - Tim - Rik

Drummers :
William - Charlien - Filip

Leerlingen :
Pipes : Peter L - Werner
Drums : Lauris - Tibo
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2/ Repetitie :
@ Chanter :
Er werd niet geoefend op chanter.

@ Bandtunes :
Taptoe-set :
Scotland the brave - Bonnie lass - Skye boat - I see mull Castle dangerous
Pauze
Cullen bay - Cockney over en over (taptoe versie)
Green hill's - Battle (Mark time oefening voor de DM)
Auld lang syne (Band versie)

@ Marching & Discipline :
Tijdens de eerste taptoe-set werd er veel aandacht besteed door
de PM aan de slow march tijdens "Skye boat " en lijning algemeen.
De "tred" en "voetbewegingen" bij slow march werden niet door
iedereen correct uitgevoerd.
Na een paar keer oefenen en de nodige bijsturingen zag dit er snel
goed uit.
Voor de overgang van mark time naar stilstand zijn we er na de
repetitie uit geraakt.
De DM zal 3x zijn Maze horizontaal in de hoogte steken en
met de 3de beweging naar beneden staan al onze voeten stil.
Het is zoals Jan destijds deed en wij moeten dus niet meer tellen.
Dit was een terechte opmerking van Geert en is het beste.
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3/ Optredens :
1/
Op zaterdag 13 mei om 9u30 STIPT aanwezig in de Galjoenstraat te
Antwerpen in het busdepot aldaar voor de taptoe-repetitie.
(dit is in de onmiddellijke omgeving van de Decascoop te Antwerpen)

2/
Op zaterdag 20 mei Taptoe te Antwerpen. Verdere details volgen nog.

3/
Op zaterdag 27 mei Taptoe te Bergen-Op-Zoom. Verdere details volgen
nog.
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4/ Wist-je-dat-jes :
1/

Een dikke proficiat aan het pannenkoekenteam William en Karl
voor de organisatie en aan alle verkopers.
Er werden 286 pakken pannenkoeken verkocht !!!!
Een mooie opbrengst voor de band.
Naar ik meen begrepen te hebben werd de topverkoop op naam
van Peter Lierman geschreven.
In de wandelgangen vingen we op dat er al nieuwe ideeën aan het
broeden zijn.

2/
Steve vierde zijn 35 ste verjaardag ..... hij zou er nog kunnen mee
wegkomen ook ....... want het bleek zijn 53ste te zijn.
PROFICIAT Steve !!!
Om de brandende kaarsen te kunnen blussen op de salami- en
kaastaartjes werd er rijkelijk geblust met kwaliteitswater :
een CARDHU 12y.
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3/

Voor de taptoe te Antwerpen krijgen we B-flat chanters in
bruikleen van Red Hackle. Zo zullen we beter "in symphony"
klinken met de habafra en de andere pipebands.

4/

Een leuk weetje via Franky:
de Silver Thistle-leden betaalden €470 voor hun nieuwe kilt.
Met dank aan Franky, Dirk en alle andere schakels, bij het
verkrijgen van onze nieuwe kilt, komen we er met ons €300 goed
vanaf.
Dit verlicht het een beetje om 6 weken langer te wachten op onze
kilt .

5/

Bij het vragen naar een reactie aan onze PM omtrent zijn
belevenis bij het NATO-HQ-evenement in Nederland, kunnen
we Franky zijn optreden niet beter omschrijven als met de
woorden van de Canadese Generaal :
'It was awesome ! You are the best piper we had at our event
so far !"
Het feit dat menig militair stond te tranen terwijl Franky het
LAMENT speelde, zegt ook meer dan 1000 woorden.
Wat een compliment, Proficiat Franky !!!!

6/

Last but not least, de vergoeding van het optreden op 11-11-2016
te Heist laat even op zich wachten wegens een administratieve
foutje in de Gemeente.
Het komt er nog aan, eerst moet de aanvraag opnieuw de ganse
administratieve mallemolen (gemeenteraad) doorlopen.

SEE YOU ALL NEXT WEEK
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