Zaterdag 27-5-2017 te Bergen-op-Zoom
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Aanwezigen
Pipers :
Dirk - Franky - Frank - Stuart - Karl - Robin Rik - Kurt - Geert

Drummers :
Charlien - Filip -Dimitri

Leerlingen :
Pipes :
Drums :

Supporters :
Marleen - Steve - Merel - Bjorn en gezin
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Repetitie :

@ Chanter :
@ Bandtunes :
Opkomen :
Scotland the brave - Bonnie Lass - Skye Boat - I see mull -castle
dangerous
Vormen distel :
Green hill's - battle
In de distel :
Flower of Scotland
keel row - Orange and blue
Reform ranks + afmarcheren :
Cullen bay - cockney jocks over and over
Massed band slot van de show :
Highland cathedral
afmarcheren met Scotland the brave - Auld lang syne

@ Marching & Discipline :
Er werd net voor de show heel kort geoefend op het plein. De
band diende op een kort plein op te komen en diende in een bocht het
plein op te draaien. Niet simpel met zo'n band.
Tijdens de show zorgde dit voor de moeilijkheid dat we tijdens het
marcheren dienden over te gaan in slow march.
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Optredens

1/ zondag 11 juni te Heist
verder details volgen in de volgende newsletter.
2/ zaterdag 24 juni te Kaprijke - trouw Rik
verdere details volgen
3/

zondag 2 juli te Ramskapelle
verdere details volgen nog
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Wist-je-dat-jes

1/ een kleine reminder :
vergeet niet om te bevestigen of je op onze trouw aanwezig zal
zijn vóór 3 juni (zie de uitnodiging voor onze contactgegevens).
Dit is voor ons de uiterste datum om de nodige regelingen te
moeten treffen voor food & drinks.
Hopelijk zien we jullie massaal op 24 juni !
2/ Dank aan de aanwezige supporters !
Merci Steve en Marleen om fotograaf van dienst te zijn en voor
de foto's/filmpjes die er ongetwijfeld nog aan komen !

SEE YOU ALL later
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