Do it with
passion
or not at all

Nieuwsbrief augustus 2017
1e repetitie avond 10 september
Het is al bijna zover, de eerste repetitieavond! Deze vindt namelijk plaats op
zondagavond 10 september om 20.00. Deze eerste avond is vooral bedoeld om met
elkaar nader kennis te maken, het script te lezen en te informeren over de planning
voor de komende periode. Zijn er nog mensen die geen auditie hebben gedaan maar
wel graag willen meedoen, zij zijn ook van harte welkom op de eerste repetitie.Locatie
eerste repetitieavond: Zalencentrum de Mienskip,
Haadstrjitte 17, Feanwâlden.

Foto’s organisatie, cast en crew
Op onze prachtige website www.passionfeanwalden.nl is het belangrijk om ons publiek
kennis te laten maken met de organisatie, cast en crew. Tijdens één van de repetities
zullen daarom foto’s (individueel) van jullie worden gemaakt. Welke repetitieavond dat zal
zijn is nog niet bekend. Dat laten we uiteraard zo snel mogelijk weten.

Acties: Braderie, Plus & Kabelnoord
Voor het organiseren van PassionFeanwâlden 2018 is simpel gezegd geld nodig. Naast het aanschrijven van
fondsen heeft de werkgroep communicatie & PR een actieplan wat betreft sponsoractiviteiten.

Braderie

Tijdens de braderie op Feanwâldsterwâl gaan wij Passion tulpenbollen verkopen. We
hopen natuurlijk dat heel Feanwâlden/ Feanwâldsterwâl tulpenbollen koopt!
Daarnaast gaan we 2 t/m 8 oktober nog langs alle huizen om de overige tulpenbollen
te verkopen. Als werkgroep kunnen we natuurlijk niet alles alleen verkopen. Daarom
hebben we jullie als cast en crew nodig! Wil je één of meerdere straten even bij
langs? Stuur dan een mailtje naar passionfeanwalden@gmail.com Vele handen
maken licht werk!

Sponsoractie Plus
PassionFeanwâlden2018 doen we ook mee aan de sponsoractie van PLUS
Feanwâlden.
• Bij elke € 15,- aan boodschappen ontvang je een voucher. Bij de
actiekast in de PLUS kunt je met je voucher punten toekennen aan
PassionFeanwâlden. Vraag wel even naar de vouchers, soms
wordt het wel eens vergeten mee te geven.
• Flessenautomaat: het is ook mogelijk je statiegeldbon te doneren
aanPassionFeanwâlden2018. Alle beetjes helpen!

Goed Foarelkoar Kabelnoord 2017
Naast de Plus actie hebben we ons ook aangemeld voor Goed Foarelkoar 2017
van Kabelnoord. We doen mee in de race voor een sponsorbijdrage. Hiervoor
hebben we veel stemmen nodig! Stemmen kan gemakkelijk via:
https://www.sponsoractievankabelnoord.nl/projecten/passionfeanwâlden2018

Passionfeanwalden@gmail.com
www.passionfeanwalden.nl

