Concert

december 2018

Beste,
Wij organiseren weer een bus naar dit muzikale hoogtepunt. De bus is niet direct goedkoop maar
zit elk jaar stampvol en brengt je veilig en op tijd, heen en terug.
Klara neemt op zaterdag 26 januari 2019 voor de achtste keer gans de Singel in. Zoals
voor de voorbije edities is ook nu een hoogstaand programma in elkaar gestoken.
Je vindt meer info over het programma in bijlage of op de webstek van De Singel
(https://desingel.be/nl/programma/kunstcampus/klara-in-desingel-2019).
Gans de dag zal in de Singel klassieke muziek in al zijn vormen klinken. Van barok tot
hedendaags, van jazz tot wereldmuziek, van muziektheater over literatuur tot gesproken woord.
Gebracht door een keur aan artiesten uit binnen- en buitenland en door studenten van het Antwerpse
conservatorium. Men verwacht meer dan 2500 luisteraars.
We vertrekken om 10.45 uur aan de parking van het AC, Augustijnenlaan, Herentals.
Een kwartier na het einde van de slotconcerten, dus omstreeks 21.45 uur, nemen we de bus aan de
uitgang van De Singel zodat we rond 22.15 uur terug in Herentals zijn.
De Singel voorziet standjes waar men drank en broodjes kan kopen om de dag door te komen. Wie
iets meer wil, kan terecht in het Grand Café van De Singel. Wij sluiten een groepsreservatie af
voor een eenpansgerecht (ongeveer 20-25 € zonder drank) om ongeveer 18.00 uur. Indien je
daaraan wenst deel te nemen moet je dit wel bij inschrijving vermelden of beter nog een aparte email sturen. Betaling voor het diner gebeurt ter plaatse.
Kostprijs: Bus en toegangskaart (groepstarief) inbegrepen: 38 €; de kaart wordt overhandigd op de
bus. Davidsfonds cultuurkaart (leden), Gezinsbond en vrijetijdspas: 33 €.
Gelieve in te schrijven bij onderstaand bestuurslid vóór zondag 20 januari 2019. De inschrijving
is slechts effectief na storting van het verschuldigde bedrag (38 €/pp. of 33 €/pp. naargelang) op
onderstaande rekening (zie voetnoot) met vermelding "Klara: aantal personen concert + eventueel
aantal personen diner".
Jef Haest

0472/461449

jefhaest@hotmail.com

Voor de agenda:
Donderdag 14 februari om 20h00 uur in CAW Hofkwartier: Voordracht door Herentalsenaar
Joachim Verheyen over het succes van zijn team in de internationale competitie voor
zonnewagens.
Davidsfonds Herentals zwanenberg, 18 2200 Herentals
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