Beste Vrienden van

Moordrecht Klassiek
Het einde van een jaar is altijd een goede
gelegenheid om, naast goede wensen, elkaar die
dingetjes te zeggen die we misschien al een tijdje
wilden zeggen maar waar we net niet toe kwamen.
Daarom dit korte berichtje want we hebben u iets te
vertellen.

Eigen website

Moordrecht Klassiek heeft zijn eigen website:
www.moordrechtklassiek.nl. Hier kunt u alles vinden dat
Moordrecht Klassiek graag wil zijn en doen. Wij zijn
bezig hier een leuke site van te maken waar u het
volgende aantreft: ons jaarprogramma, de programma’s
van de concerten, recensies hiervan, en leuke links over
muziek. Ook kunt u zich hier inschrijven voor bijdragen
aan onze jong-talent en amateurconcerten, en kunt u
zich opgeven als Vriend van Moordrecht Klassiek zodat
wij u per e-mail van informatie kunnen voorzien.

Nieuw e-mailadres
Met de nieuwe website komt ook een nieuwe e-mail
adres: informatie@moordrechtklassiek.nl.

Ons team versterkt

Het Moordrecht Klassiek team is versterkt. Wim
Bulk gaat ons helpen met de organisatie van onze
activiteiten en specifiek zal hij zich bezig houden
met onze website. We zijn erg blij met Wim want,
afgezien van de vrolijke noten die hij speelt, kunnen
we, middels de website en Wim, u beter en
gemakkelijker informeren over onze activiteiten.

Spreuken over muziek

Muziek speelt niet alleen een rol voor diegenen die
dit beoefenen, het is ook doorgedrongen in allerlei
facetten van het leven. Spreuken over muziek zijn
daarvan een leuk voorbeeld. Daarom willen we graag
een verzameling hiervan aanleggen op onze
internetsite: spreuken die te maken hebben muziek.

Doet u mee? Graag uw bijdragen sturen naar
informatie@moordrechtklassiek.nl.

Amateurconcert – 6 maart 2004
Op 6 maart 2004 organiseren we ons jaarlijkse
amateurconcert waarbij we overigens het woord
“concert” steeds ruimer zien – ook dit jaar valt
daaronder weer het brengen van proza en poëzie en
misschien nog wel meer, afhankelijk van uw
belangstelling. De opzet is weer als voorheen –
individuen of kleine groepjes presenteren zich voor
maximaal 12 minuten. Iedereen kan zich hiervoor
opgeven tot 1 februari 2004. Wij stellen een
programma samen uit de opgaven en laten u vóór 20
februari weten of u geselecteerd bent. Inwoners uit
Moordrecht en nieuwkomers genieten een lichte
voorkeur.
Voor
aanmelding
zie:
www.moordrechtklassiek.nl

Professionele concert – 17 april 2004

Op 17 april 2004 staan voor alle klassieke
muziekliefhebbers de deuren wijd open voor het
professionele concert. We hebben dan de
contrabasiste Cornelia Roth en pianiste Liesbeth
Wildeveld op ons podium, een zeer bijzondere
combinatie die geheel past in de stijl van Moordrecht
klassiek.
Al onze concerten vinden plaats in de Raadzaal van
het gemeentehuis te Moordrecht en beginnen om
20:00. Voor nadere info over allerlei zaken
betreffende Moordrecht Klassiek verwijzen we u
(met bescheiden trots) naar de website.
Rest ons u fijne kerstdagen toe te wensen alsmede
alle (muzikale) goeds voor 2004.
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