Do it with

passion
or not at all

Nieuwsbrief oktober/ november 2017
1e repetities
De eerste repetities voor PassionFeanwâlden2018 zijn
alweer geweest. Er is met elkaar kennis gemaakt en het
script is doorgelezen. Bij Ruth en Atsje kwamen gelijk
allemaal ideeën opborrelen voor kleine of grotere
aanpassingen. De volgende repetitie zijn we vervolgens
gestart met het zingen en spelen van een aantal scènes.
Hiermee is de cast gelijk in het diepe gegooid, maar dit
leverde gelijk al vele kippenvelmomenten op. Dat
belooft nu al wat voor de daadwerkelijke uitvoering!
Er zijn nog een aantal (figuranten) rollen te verdelen.
Wie nog mee wil doen kan zich aanmelden via passionfeanwalden@gmail.com.
Korenrepetitie/ bijeenkomst 5 november
Naast hoofdrolspelers, bijrol spelers en figuranten is er ook een belangrijke rol weggelegd voor koren
in Feanwâlden/ Feanwâldsterwâl. Dit geldt ook voor koren in de omgeving en een samengesteld
koor, wat nog gevormd gaat worden. Maar wat wordt nu van deze koren verwacht? Daarom hebben
wij een speciale korenrepetitie georganiseerd! Alle zangers en zangeressen nemen we mee in de rol
van de koren tijdens PassionFeanwâlden. Ook luisteren en meezingen met de liederen zou natuurlijk
al super zijn! Zijn er mensen die niet bij een koor zijn aangesloten, maar wel graag willen meezingen?
Zij zijn ook van harte uitgenodigd voor de speciale repetitie. Datum: zondag 5 november. Tijd: 19.30.
Locatie: De Mienskip, Haadstrjitte 17 te Feanwâlden.
Resultaat verkoop tulpenbollen
Wat een ontzettend leuke reacties kregen we tijdens de
verkoop van de tulpenbollen op de Ladiesfair Feanwâldsterwâl
en tijdens de huis-aan-huis verkoop! Door de mooie
vormgeving met kaarten en natuurlijk enthousiaste verkopers
zijn we helemaal uitverkocht. Totaal zijn er 500 zakjes
verkocht, een mooie opbrengst van € 1.000,- voor de Passion.
En we kijken natuurlijk al uit naar volgend voorjaar met
prachtige bloeiende tulpen door het dorp!
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Diel dyn passy-Deel je passie-Diel dyn passy-Deel je passie
We zijn inmiddels druk met het plannen en organiseren van workshops. Een
aantal dorpsgenoten hebben al aangegeven graag hun passie te delen, super
natuurlijk! Er zitten prachtige activiteiten bij. De workshops zullen begin van
2018 worden gepland. We kunnen nog wel een paar mensen gebruiken die
hun passie willen delen. Kortom:
Diel dyn passy- Deel je passie!

Zondagmiddag 12 november
De repetitie op 12 november a.s. start om 15:30 uur bij de Mienskip. We gaan namelijk met elkaar
een bezoek brengen aan de locaties van PassionFeanwâlden. Tijdens dit locatiebezoek zullen er ook
foto’s worden gemaakt voor de website. Vervolgens gaan we weer terug naar de Mienskip om met
elkaar te eten. Dit in de vorm van een Amerikaans buffet. We vragen jullie om, naast eigen bord,
bestek, glas en drinken ook een gerecht mee te nemen voor het buffet.
Na het eten gaan we nog hard aan de slag, namelijk repeteren. Met de locatie nog vers in het
geheugen wordt er vast veel nieuwe inspiratie, zang en toneel neergezet!
Oproep kinderen en jongeren
Tijdens de uitvoering op 24 maart 2018 staan kinderen en jongeren
centraal.
Op deze dag wordt namelijk de intocht in Jeruzalem gespeeld. Ook
tijdens het spelen van het lijdensverhaal op 25 maart 2018 hebben
kinderen en jongeren een belangrijke rol. Hiervoor zoeken wij natuurlijk
graag zoveel mogelijk kinderen en jongeren die mee willen doen. Hou je
van zingen en of van dansen? Wil je graag meespelen, zingen of dansen
op 24 en 25 maart? Stuur dan een mailtje naar
passionfeanwalden@gmail.com. De repetities zullen plaatsvinden op
een aantal zondagmiddagen in januari/februari/maart 2018.
PLUS actie zaterdag 11 november
PLUS Feanwâlden ondersteunt de Passion door middel van
de sponsorkaartjes (vraag ernaar bij de kassa) en ook kun
je, je statiegeld doneren aan PassionFeanwâlden. Daarnaast
mogen we op zaterdag 11 november producten gaan
verkopen bij de Plus, waarbij deel van de opbrengst ook ten
goede komt aan PassionFeanwâlden.
Het zou super zijn als we hierbij ook ondersteuning krijgen
van alle spelers en zangers. Natuurlijk hulp bij de verkoop
ook van harte welkom. Meld je hiervoor aan via: passionfeanwalden@gmail.com.
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