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Servus kære fanklub medlemmer.
En hilsen fra Tyrolerband.
Først og fremmest vil jeg sige alle de medlemmer vi har hilst på i løbet
af efteråret, tak for opbakningen når i kommer til vores koncerter. Vi
elsker at spille for jer.
Vi har fået en smule kritik om at vi er begyndt at spille for moderne
musik. Men til det vil jeg sige, husk på, vi skal dække et bredt
publikum, og vi forsøger at tilrettelægge musikken til det publikum vi
spiller for. Næste år vil vi igen spille en del nye numre, vi er allerede i
gang med at skrive nye numre. Og jeg tør godt allerede nu love vi
kommer med overraskelser. Har i lige det nummer som i kunne
tænke os vi spillede, så giv mig besked. Måske vi også synes det er en
god ide. Det kan være et originalt nummer, eller et nummer som i
bare synes er godt og som vi kan "tyrolifiserer".
Tyrolerband har haft et super travlt efterår, og 2014 tegner til at blive
endnu mere travlt. I skrivende stund er der mange kontrakter under
forhandling. Og en del er allerede på plads.
Bla. er vi igen inviteret af Peter Vest til at spille i Vesthuset. MEN, der
tænker jeg der kunne være en mulighed for at lave et lukket fanklub
arrangement. Mere herom senere.
Vi håber at se jer til en masse koncerter i 2014.
Jeg vil samtidig på orkesterets og egne vegne benytte lejligheden til at
ønske alle en glædelig jul og et lykkebringende nytår.

Billede fra Vesthuset

Ziggi zagge ziggi zagge.
Benny
Fremtid:
Hvad vil fremtiden bringe os? Næste år ( 2014 ) har Fanklubben officielt bestået i 10 år og dermed fødselsdag den 17. aug.
Dagen for den stiftende generalforsamling. Det skal naturligvis fejres.
Og er der i fanklubben én der sidde inde med en rigtig god ide til hvordan, hører vi gerne herom.
På demokratisk vis er der andre gode ideer til aktiviteter, sammenkomster og lign. Må i gerne komme med dem.
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Fanklubbens Nytårskur
Generalforsamling
Fanklub fødselsdags fest
Sørby Marked i tyrolerteltet, Sørby v/ Slagelse
Fanklub sommer / sankt hans fest
Sommertur Østrig
Harmonikafestival Jyderup
Oktoberfest
Låsby Kro
Oktoberfest
Løgstør
Oktoberfest
Kolding
Oktoberfest
Vesterhavscafeen, Harborøre

18. jan. 2014
22. marts
2. maj
29.maj til 1. juni
21.maj
2. til 11. aug,
16. aug.
18. okt.
25. okt.
5. og 6. sept.
24.og 25. okt.

Vemmelev ( ny dato )
Vemmelev
Vesthuset Sorø Tyrolerband
Sørby
Hamberg Duo
Vemmelev
Zillertal - Østrig
Jyderup
Tyrolerband
Låsby
Alpenspektakel
Løgstør
Alpenspektakel
Kolding
Tyrolerband
Harborøre
Tyrolerband

Med forbehold for ændringer og mere kommer til senere
Skulle nogen få lyst at være med i dette fællesskab kontakt: Jytte tlf.29855440 eller
Jørgen tlf. 21413638 eller mail: njpudsigten@hotmail.com
,

Strøby Turistbusser sponsorerer fanklubben her er én af
busserne med Henning ved rattet

En Strøby bus med Henning som chaufør

Denne avis er den 4. i rækken, skrevet af
amatører så bær over med evt. fejl, vi vender
tilbage med nye informationer og nyheder i 2014,
året 2014 er 10 året for fanklubbens tilblivelse
det vil naturligvis blive fejret så hold godt øje
med poste og mail boksen, læg allerede nu
mærke til datoen den 18. jan. Samt den 22.
marts. Hilsen
Redaktionen

