Donderdag 11-5-2017 Knokke-Heist
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1/ Aanwezigen :

Pipers :
Dirk - Franky - Frank - Stuart - Karl - Geert Tim - Rik - Kurt

Drummers :
William - Charlien - Filip - Dimitri

Leerlingen :
Pipes :

Peter L - Werner

Drums : Lauris - Tibo - Lieve - Machteld Joran
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2/ Repetitie :
@ Chanter :
Er werd niet geoefend op chanter.

@ Bandtunes :
Tunen op flower of scotland
Taptoe-set :
Scotland the brave - Bonnie lass - Skye boat - I see mull Castle dangerous
Pauze
Cullen bay - Cockney over en over (taptoe versie)
In de cirkel : Amazing Grace
The Rose of Kelvingrove
de Strathspey's : Keel Row + Orange and Blue
Auld lang syne + Scotland the Brave (taptoe versie)
Auld lang syne + Green Hill's / Battle

@ Marching & Discipline :
Tussen het marcheren door werd de pipers door de PM
gecorrigeerd in couteren en lijning .
Tegen de pauze aan ging dit alweer en pak beter dankzij de nodige
bijsturingen.
De DM heeft ook genoeg kunnen oefenen op de bevelen en mark
time.
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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/

voor wie zaterdag naar de repetitie komt in Antwerpen
LUNCHPAKKET NIET VERGETEN !!!

2/

Een warme oproep om stand-in's mee te brengen naar de
repetitie komende zaterdag.
Een pak mensen kunnen niet komen en een stand-in is wenselijk
om de gaten te vullen van de afwezigen.

SEE YOU ALL Saturday
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