
Den tause vinden 

og mysteriet med den forsvunne Baton
en makeløs historie for unge og gamle om vennskap, tap og besluttsomhet

Anniversary

Edition! Nå i

 absurd google 

oversettelse





En første årsdagen, så Stillehavet Fanfare tar noen alvorlige off!
The Pacific Fanfare er korpset marsjere i stillhet. Grunnlagt i 2007, men med en ekte CD ble offisielt lansert i 2008. Mellomtiden fem år og de nødvendige ytterligere tiltak. Internasjonalt Pacific 

Fanfare ikke lenger ukjent. Festivaler i Frankrike, Belgia, Østerrike, Danmark og Tyskland har lært av eksistensen av denne spesielle korps.

For Stillehavet Fanfare tradisjoner er svært viktig. Vår co-produsent av Theatre Lady i Amersfoort kan si i denne saken. Siden 2008 arrangerer vi her årlig 1. januar Nyttårsdag mottakelse i vårt 

samarbeid med denne vakre teater. På hver nyttårsaften resepsjonen er så langt, i tillegg til kjente croquette valg, et unikt Pacific vind collector element presentert. Nedenfor er en oversikt:

-2008: Presentasjon av første CD av Stillehavet Fanfare ‘Voorwaartsch “!

-2009: Presentasjon av dokumentaren DVD “En dag i livet til ...”

-2010: Presentasjon av den myke erotiske garasje kalender over Stillehavet Fanfare + CD “The best of ...” + Stillehavet Fanfare egen duft linje.

-2011: Presentasjon av den nye strikkevarer undertøy linje “endelig utvidet ‘+ CD’ Voorwaartsch! hop ... “

-2012: Presentasjon av kokeboken av Stillehavet Fanfare ‘matlaging krisetider’ + CD ‘Voorwaartsch! unplugged ... ‘

Alle disse årene falt for den sanne elsker av Pacific Fanfare definitivt mye å hente. I 2013 er det grunn til å feire, så det er Pacific Fanfare mindre enn fem år! Og våre lojale fans, de sanne samlere, 

ønsker vi dette jubileet møte med HEUZE alba. I begrenset opplag boksen vises årets “The Boxxx ‘som inneholder alle sangene fra et bredt repertoar fra de siste fem årene. Og dessuten har du for-

lot det i hendene, en real-Pacific Fanfare blodplate-samling. Denne unike albumet består av to deler. Først, den spennende grafiske romanen av “Pacific Fanfare og mysteriet med den forsvunne 

stafettpinnen”, en enestående historie for unge og gamle om vennskap, tap og besluttsomhet. Og i den andre delen en unik besparelse modul som, hvis fullført, en fantastisk oversikt over de ulike 

bandmedlemmene fra de siste fem årene. Samle alle 24 bildene og derfor nå gjøre dette unike samling * fullført. Vi ønsker deg mye moro og sparing!

Management.

“TausheT er som en elv som deler en sTein rundT”
                                                                                                                                                                     [Markies Generaal, 1989, TilburG]

*når du kjøper denne samlingen vil du moTTa fem graTis bilder i en unik porTabel pakke. de andre bildene er i separaTe poser for salg. hver pose inneholder fem bilder.



Vi finner våre venner på Pacific Fanfare på vei til 
en konsert

Alle 
klare?

Vi vil nå skje uten Janneke, så 
vi trenger alle å finne tyven

så er vi 
gutter

Dette er 
løst igjen en 
creditable 

ytelse

Oh 
no, er 

pinnen 
tapt!

Hvis Janneke 
ikke finne henne tryllestav, hun fra 

bandet!

Se, 
tyven mis-
tet en sko!

nei,
vent!

Jeg kan 
ikke finne 
min stafet-

tpinnen 
grmbl ...

Han er sannsynlig-
vis stjålet

Det vil Igor, skal 
ballene kongen av 
Amersfoort gjort

Hvorfor skal 
dette virkelig skje 

med meg?

Eeke er oppmerksomme ... Men ... Marquis Generelt bestemmer.



Og bladene uten fanfare Janneke ...

I mellomtiden hos politiet ...

Og søk etter stafettpinnen begynte ...

Etter showet, på den koselige kafeen Theatre The 
Lady drinker etter hva Corps.

En stokk,
vi søker en ba-

tong!

Så du er ute etter
en tyv stafettpinnen 

med bare én sko!

Boehoe
boehoe

Skal vi alle 
gå ut? Venn-

ligst?!

Fortelle om baller konge, har 
du stjålet stafettpinnen?

Uh, nei

Hvem 
er gal!

Nei, men
de har veldig 

god frites.

Vel, har Snack Sjors stafet-
tpinnen derfor ikke

Og ikke 
dyrt!

Ja
Her kan annonsen kan stå!



På restau-
ranten Ron 
Vereeniging 
smak allere-
de ovnen for 
deilig suppe.

Hva sier du Niels?
Visste politiet har fun-

net noen!
Ja

Ja
Jeg har funnet 

et vitne!

Fortell oss
alt mann, hvem

var det?

Jeg vet ikke, 
jeg tror det er en av deres.

På skrivebordet agenten Coen fører de 4 mistenkte Deretter stormer Eeke politistasjonen ...

Hvis jeg har å beite 
tyven, så han vil med 

begjær!

Janneke ikke la det sitte og går alene for å un-
dersøke

Jente, du vet jeg neste agenten også forfat-
ter og programleder er. Se på coenenco.nl

Virke
lig?

Gjenkjenne noen av dere 
en mulig mistenkt?

Ja, men den 
gamle kvinnen?



Ja

Men Eeke er oppmerksomme ...

Korpset satt av i jakten ... Men så ...

Den virkelige
tyven hadde 
bare en sko,

huske!

Grab 
tyven.

Plutselig en av de mistenkte sette den på en tur!

Oh no,
hun er mye

for fort.

Her!
Ta det!

haha,
Jeg trenger din stafet-

tpinnen, og du vil 
aldri få meg!

stik,
Jeg drar!

Leter du etter annonseplass?
Ring 06 24661298



Senere, 
i feng-
sel.

Men så plutselig!

Men Janneke bestemmer raskt og tydelig ...

Så fortell meg hvor-
for, men nå har du 

stjålet stafettpinnen!

NEI!
Du kan 

ikke!

Haha!
Ikke gå 
glipp
 av!

Oops, 
jeg er i!

Se tingen.
 Jeg er egentlig 
ikke majoret-
teIk ville bare 

majorette, men 
jeg kan ikke med 

en fanfare, så 
jeg kunne ikke 

stafettpinnen. Så 
da jeg ga ham 

stjålet. Kan 
jeg fanfare
med deg?

Se tingen.
 Jeg er egentlig 
ikke en majo-

rette



Hahahahaha-
hahahaha!

Ja

gutter,
Vi har omtrent 
fem minutter 

gig

At vi 
aldri 

redde!

... og så fikk jeg 
så min taktstok-

ken tilbake.

Jeg holder 
denne farten er 

ikke i gutter

slutt

Maar ineens dringt de tijd door tot onze vrinden.

In rap tempo wordt de bus uitgeladen...

Alle 
klare?

Skynd deg!

Og korps gikk sin vei som om ingenting hadde 
skjedd

Visste du at
den observante bak en unik 

møteplass i Amersfoort?

Snarvei 
til bussen!



S A V I N G S S I D E

Lim inn bildet av 
Drum Bærer

Lim inn bildet av
majorette

Lim inn bildet av
majorette II

Lim inn bildet av
Trumpeter

Lim inn bildet av 
busby

Lim inn bildet av 
Maître-Tambour

Lim inn bildet av 
Trombonist

Lim inn bildet av Tuba 
MVP

Lim her bilder av Pacific Fanfare



S A V I N G S S I D ELim her bilder av Pacific Fanfare

Lim inn bildet av
Waldhoornist II

Lim inn bildet av
tromme Bærer

Lim inn bildet av
Tuba II MVP

Lim inn bildet av
klarinettisten

Lim inn bildet av 
Triangelier

Lim inn bildet av
Waldhoornist

Lim inn bildet av
Sousafonist

Lim inn bildet av
Tuba spiller



Lim her bilder av Pacific Fanfare

Lim inn bildet av
Tuba Spillere IV

Lim inn bildet av
klarinettisten

Lim inn bildet av
Corps (I)

Lim inn bildet av
Corps (II)

Lim inn bildet av
Tuba Player II

Lim inn bildet av
klarinett II

Lim inn bildet av
klarinett III

Lim inn bildet av
Tuba spiller III



 

www.stillefanfare.nl


