It-8 ta’ Marżu-2022. Jum il-Mara. Ħin-13.00 Lunch.
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The Three Sisters Restaurant, Marsaxlokk.
Għal din l-okkażżjoni jattendu biss il-membri nisa.
It-18 ta’ Marzu-2022. Post– Hunters Tower Marsaxlokk. Ħin-20.00.

STARTERS-Fish Soup or Mushroom Soup or Penne Napoletana or Linguine Vongole or
Smoked Salmon or Parma Ham Melon,
MAIN COURSES-Oven Baked Cernia or Chicken Breast Mushroom Sauce or Oven
Baked Silver Bream or Pork Peppered or Salmon Grilled or Beef Cuberoll Diane,
DESSERT-Of your own choice
BEVERAGES-Soft Drink or Half Mineral Water or Glass of Wine
COFFEE-Instant Coffee PRICE- €25.00.
Booking u ħlas għand Maureen Tarpey fuq 79895387 permezz ta’ Revolut
Importanti-Min se jieħu Cuberoll jinfurmana kif jixtieqa msajjra. Mal-Booking
għidulna x’se tieklu.
______________________________________________________________________
Minħabba s-sitwazzjoni li għadna ninsabu fiha, ma tantx nistgħu nikkonfermaw ċerti
attivitajiet minn ħafna qabel. Għalhekk qiegħed inħeġġiġkom issegwu l-paġna fb talgrupp għall aktar informazzjoni. Għal Lulju li ġej qed nippruvaw ukoll norganizzaw
tour (minflok cruise). Il-problema hija li sabiex norganizzaw dan it-tour irridu nkunu
40 persuna.
Chairperson: Victor Galea– 99899072- Secretary: Charlotte Camilleri 99899751 -Email-info@minusone.eu

Ħbieb, dan ix-xahar nagħlaq 3 snin bħala Chairperson tal-grupp tagħna. Minn dawn it
-3 snin, kienu l-ewwel 11 il-xahar biss li kienu normali. Għeluq l-ewwel sena faqqet ilCovid u ħajjitna u n-normalita tbiddlu mill-lejl għan nhar. Il-grupp tagħna ġie affetwat
ukoll. Il-pjanijiet li kellna taru mar-riħ. Sfumaw fix-xejn. Kellna nwaqqfu kollox. Anke
għalija personali kien żmien diffiċli ħafna. Anke jien kont nibża meta nisma u naqra
ċerti aħbarijiet. Ikollok tieħu deċiżżjonijiet li ma tkunx tixtieq tieħu imma l-ġid fiżiku
personali u tal-membri jieħu prijorita assoluta. Kien hemm żmien meta ltqajna online,
kien hemm żmien fejn għamilna laqgħat b’numru ridott ta’ membri. Meta kien possibli
li niltaqgħu, iltqajna. Is-sajf tas-sena 2021 imlejnih kemm stajna. Kien hemm min qalli li
qed norganizzaw ħafna u kien hemm min qalli biex norganizzaw aktar. Nifhem li darba
f’ġimgħa huwa ftit wisq għal min hu waħdu.

Meta tmexxi grupp bħal tagħna tħabbat wiċċek ma’ bosta problemi. Problemi bħal
post fejn niltaqgħu, l-attivitajiet, il-bżonnijiet personali tal-membri jew biex issib
kelliema li jiġu jagħmlu taħdita. Dawn fost problemi oħra. Fi żmien il-Covid feġġet
problema oħra, dik tad-distanza soċjali. Biex insibu sala li tesa 60 ruħ bid-distanza
soċjali mhix faċli. Kien hemm iċ-ċertifikat, it-temperatura u l-contact tracing ukoll. Issa
jidher li tneħħew ħafna restrizzjonijiet. Ma jidhirlix li tneħħiet ir-restrizzjoni taddistanza soċjali. Kien hemm multi wkoll għal min jikser dawn ir-restrizzjonijiet.
Kien hemm min qalli li l-ikliet stajna nibqgħu nagħmluhom. L-aħħar ikla li konna se
nagħmlu kellna booking baxx ħafna, tant li kellna nħassruha. Personalment, qatt ma
ħassejtni komdu norganizza xi ħaġa u npoġġi s-saħħa tal-membri f’riskju. Immaġinaw
ftit kieku kellna xi okkażżjoni u ħareġ xi ħadd pożittiv! Hawn min isemmilhi gruppi oħra.
Jiena ngħid li gruppi oħra jagħmlu huma. Jiena ma nħarisx lejn gruppi oħra. Inħares
biss lejn l-awtoritajiet u nħares biss lejn is-saħħa tal-membri tagħna. Jiena għandi
rispett kbir lejn kull grupp ieħor li jgħin lil kull min ikun għaddej minn żmien diffiċli.
Pero` mhux kollox diffiċċli tafux! Insib koperazzjoni assoluta kemm minn sħabi talkumitat u kemm mill-membri.
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Ikunu bosta dawk il-membri li jċempluli jew jiktbuli b’mod personali fuq bosta
affarijiet. Oħrajn jażgħlu li jiktbu fuq il-paġna fb tal-grupp. Jiena napprezza u nipprova
nwieġeb u nagħti raġuni fuq deċiżżjonijiet li nkunu ħadna. Inħossni fid-dover li nagħti
raġuni għalfejn inkunu ħadna ċerti deċiżżjonijiet. Kellmuni wkoll b’mod kunfidenzjali
bosta membri fuq problemi personali li għaddejjin minnhom. Dejjem nisma u
nipprova ngħin. Importanti li nisimgħu u ma niġġudikawx.
Għalkemm il-grupp kien wieqaf ċertu xogħol baqa għaddej. Darba f’xahar bqajna
noħorġu l-fuljett. Kien hemm min qalli li l-fuljett għalxejn nagħmluh għax ma jaqrah
ħadd. Mill-kummenti tal-membri, naħseb li huma ħafna dawk li jaqraw il-fuljett. Ilfuljett, għalkemm żgħir, nista naċċertakhom li fih ħafna xogħol. Jiena nikteb u Mandy
tikkoreġili t-taħwid li nħawwad! Il-ktieb Qawsalla wara l-maltemp, minn naħa tiegħi
lest minn kollox. Qed nistenna biss direżżjoni dwar kif se nipproċedu.
Personalment tkellimt ma’ bosta nies fuq postijiet pubbliċi fejn niltaqgħu. Xejn mhu
b’xejn. Postijiet hawn imma għalissa għadu mhux possibli li jkollna post għal laqgħat
ta’ nhar ta’ Ġimgħa. Is-segretarja tikteb ta’ spiss biex naraw hemmx xi żviluppi. Rajna
wkoll nistgħux nikru xi post ċentrali, id-distanza soċjali tgħodd anke għall postijiet
privati. Il-grupp tagħna, bis-saħħa ta’ kulħadd bena reputazzjoni tajba. Jiena u
Charlotte ta’ kull ġimgħa jkollna lil xi ħadd li jkun jixtieq li ndaħħluh fil-paġna fb talgrupp. Infakkarkom li din il-paġna hija paġna għal membri u għal ftit nies oħra li jgħinu
l-grupp tagħna. Għamilna bosta sejħiet biex titħallas il-membership. Xuhur sħaħ.
Kontra qalbna, min ma ħallasx tneħħa minn membru. Tajna żmien biżżejjed biex
wieħed iħallas. Nammetti li meta s-sena l-oħra ma ġbarnix il-membership kien żball
kbir minn naħa tiegħi. Fuq dan forsi ġejt mogħti pariri ħżiena ukoll.
Ma nafx il-ħajja wara l-Covid kif se tkun. Ma nafx in-normali kif se jkun. Aħna meta
jkun il-waqt, nerġgħu nibdew niltaqgħu bħala grupp. Se nerġgħu nibdew nagħmlu likla tal-aħħar tax-xahar. Irridu nagħmlu wkoll il-laqgħa ġenerali annwali. Irridu
nagħmlu elezzjoni għal kumitat ġdid. Nispera li jkunu bosta l-membri li jitfgħu innomina tagħhom. Elezzjoni tal-kumitat huwa proċess demokratiku u importanti ħafna
f’kull soċjeta. Ikollna ideat ġodda wkoll. Kull membru jkollu ċ-ċans li jagħti daqqa t’id
fit-tmexxija fejn ikun jista jimplimenta dak li jemmen li għandu jsir. Nisperaw li żżmien li ġej ikun żmien aħjar għalina lkoll. Jiena konvint li għada se jkun aħjar millllumm għax ċert li wara l-maltemp se toħroq il-qawsalla.
Victor

Ennio Morricone (1928-2020)
Meqjus bħala wieħed mill-akbar kompożituri tal-mużika għall-films fid-dinja. Leġġenda
li x-xogħol tiegħu wasal ferm aktar il-bogħod mid-deżert ta' Almeria (A few dollars
more) u l-ilmijiet ta' Iguazu Falls (The Mission). Kien imfittex ħafna mill-produtturi talfilms madwar id-dinja għall-versatilità tiegħu. Il-ħsejjes innovattivi ta' Morricone u lfirxa ta' stili mużikali koprew prattikament kull ġeneru ta' films immaġinabbli.
Madankollu, huwa mhux biss magħruf għal mużika għal films. Huwa ikkompona wkoll
mużika għar-radju u t-teatru. Morricone kien magħruf bħala maestro minn sħabu.
Nistqarr magħkom li Morricone huwa l-kompożitur favorit tiegħi. Fuq il-fb tal-grupp ta’
sikwit nitfa xi silta minn tiegħu. Kiteb bosta mużika għal films magħrufa Spaghetti
Western, speċjalment ta’ Segio Leone, fosthom il-famużi For a few dollars more
(1965). The Good, the Bad and the Ugly (1966), Once Upon a Time in the West (1968)
mużika li għalija hija waħda mill-kbar nett tiegħu u kkompona ukoll il-mużika għal films
Once Upon a Time in America (1984) u Nuovo Cinema Paradiso (1988)
Però, l-mużika mill-film The Mission (1986) hija mużika speċjali. Is-silta Gabriels Oboe
għalija personali hija xi ħaġa meraviljuża. Il-film huwa film kbir ukoll. Jeremy Irons,
Robert De Niro u Liam Neesen kienu fost l-atturi ta’ dan il-Film. L-istorja ta’ dan il-film
hija dwar qassis Ġiżwita Patri Gabriel (Jeremy Irons) li jmur fl-artijiet ta' Guarani flAmerika t'Isfel bil-għan li jikkonverti n-nattivi għall-Kristjaneżmu. Huwa jibni missjoni,
fejn jingħaqad ma' Rodrigo Mendoza (Robert De Niro), negozjant tal-iskjavitù riformat
li qed ifittex il-fidwa. Meta wara trattat, l-art minn Spanja tiġi traferita għand ilPortugall, il-gvern Portugiż ikun irid jibda jaqbad lin-nattivi għax-xogħol tal-iskjavitù.
Mendoza u Gabriel jiddeċiedu li jiddefendu l-missjoni, iżda ma jaqblux dwar kif
iwettqu din il-biċċa xogħol. Min ma rax dan il-film nagħtih parir li jarah. Rextar, atturi,
xenarju u fuq kollox mużika mill-isbaħ.

