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Geachte Vrienden van Moordrecht Klassiek
Hierbij ontvangt u de Vriendenbrief van

De toegangsprijs is 19,50

Moordrecht Klassiek voor het muziek-

in de voorverkoop of 22,00 Euro aan

seizoen 2018.
Na de succesvolle concerten van Wouter

de ingang van de kerk.
(www.moordrechtklassiek.nl of telefonisch via
0182-374789)

Harbers en Carel Kraayenhof
was het voor het team van Moordrecht
Klassiek een hele uitdaging om u

Als u mensen in uw omgeving kent die

opnieuw met iets bijzonders te verrassen

misschien aan onze concerten zouden

maar we denken dat we daarin goed

willen deelnemen, die graag zouden

geslaagd zijn. Stel u voor: twee violen,

exposeren of alleen maar bezoeken,

altviool, cello, een contrabas en een fluit,
hobo, klarinet, hoorn en fagot, en dat geheel

brengt u hen dan alstublieft op de hoogte

samengevoegd. Dan krijg je een combinatie

van de mogelijkheden bij Moordrecht

van jonge professionele musici die onder de

Klassiek. We vinden het ook fijn als u de

naam "De Bezetting Speelt" prachtige muziek

gegevens van deze brief zou willen

voortbrengt en daar kunt u op10 februari
2018 om 20.00 uur van genieten in de
Dorpskerk in Moordrecht.

verspreiden onder vrienden en kennissen
zodat zo veel mogelijk mensen van deze
concerten kunnen genieten. Krijgt u deze
Vriendenbrief per e-mail, dan is het
makkelijk om deze door te sturen. Meer
informatie staat op
www.moordrechtklassiek.nl. Hier kunt u
zich ook aanmelden voor bijdragen aan
onze concerten of exposities.

4 november 2017

10 februari 2018

Jong-talent concert

“De Bezetting speelt in

Harmoniegebouw, Sportlaan 5
Aanvang 19.30, gratis toegang,

Moordrecht!”

vrijwillige bijdrage gewenst.

Thema: Frans!

Opgeven vóór 25 oktober, (liefst eerder)
Voor dit concert hebben we al een aantal
leuke aanmeldingen maar er kunnen er zeker
nog een paar bij! Ieder jong muzikaal talent
tot en met 20 jaar, uit Moordrecht of wijde

Professioneel concert
Dorpskerk Moordrecht
Kerkplein 12
Aanvang 20.00,

omgeving, kan zich voor dit concert opgeven,

toegang € 19,50 in voorverkoop (via de

solistisch of in een ensemble. In tien tot

website, een email of telefoon nummer

twaalf minuten is het podium, met prachtige

boven aan de brief).

vleugel, beschikbaar om het publiek te laten

Bij de entree aan de kerk € 22,00

genieten van een 'live'-optreden en om
podium ervaring op te doen (geen gebruik
van cd’s). Van alle aanmeldingen stellen wij
een programma samen.

3 maart 2018
Open-podium concert voor alle leeftijden
Harmoniegebouw, Sportlaan 5
Aanvang 19.30, gratis toegang,
(vrijwillige bijdrage gewenst).
Onder dezelfde voorwaarden als bij het
Jong-talent concert

Opgeven vóór 20 februari
Expositie: Beeldhouwgroep “Zuidbroek”

Graag tot ziens op onze
concerten

