Concert

oktober 2018

Antwerp Symphony Orchestra
Dirigent Jamie Phillips
Werken van Leonard Bernstein
Elisabethzaal Antwerpen
zaterdag 8 december 2018
15.00 uur
De componist , dirigent, auteur, pianist, pedagoog en polyglot Leonard
Bernstein werd in 1918 in de Verenigde Staten geboren als zoon van
joodse ouders uit Oekraïne. Hij verwierf wereldfaam als dirigent van
onder meer The New York Philharmonic en vooral als componist van
“West Side Story” uit 1957. Hij overleed in 1990.
Om de verjaardag van zijn geboorte te herdenken brengt het Antwerp Symphony Orchestra een
mooie selectie uit het omvangrijke werk van Bernstein:
 Three dance episodes uit de musical “On the town”.
 Halil (Nocturne), een werk voor fluit uit 1981. Solist: Aldo Baerten.
 Divertimento; een groot orkestraal werk uit 1980.
 Symfonie nr. 2, ‘The Age of Anxiety’, voor orkest en piano. Solist: Jan Michiels.
Wij hebben een beperkt aantal kaartjes gereserveerd voor dit rijke portret van deze muzikale
kameleon.
Het verloop van het concert:
 14.30 uur: afspraak in de foyer voor onder meer ontvangst van de kaartjes,
programmaboekjes en vouchers.
 15.00 uur: start van het concert.
 15.45 uur: pauze met een glaasje cava of fruitsap
 17.10 uur: einde van het concert.
Kostprijs: Davidsfonds cultuurkaart en vrijetijdspas: 47,5 €; anderen: 52 €.
Dit alles voor: plaatsen in toprang op parterre, glaasje cava of fruitsap - geserveerd in vip-ruimte
tijdens de pauze, één programmaboekje per 2 personen.
Inschrijven vóór maandag 19 november door aanmelding bij één van onderstaande bestuursleden
en storten van de verschuldigde som op de rekening van Davidsfonds Herentals.
Hubert Vanooteghem
Jeannine Beutels

014/216535
014/215570

hubert.vanooteghem@skynet.be
adv.beutels@gmail.com

Voor wie geïnteresseerd is: na het concert is er mogelijkheid om samen in het Radisson Blu hotel,
dat in kersttooi is, te dineren. Dit kost 29,50 € per persoon voor voorgerecht, hoofdgerecht,
mineraalwater, koffie /thee + versnaperingen. Het hotel ligt op wandelafstand aan het Astridplein
en tijdens het diner geniet je van het uitzicht op het Centraal Station. Geef bij inschrijving aan of
je mee gaat dineren en pas de te storten som (totaal 77 €/persoon of 81,5€/persoon) aan.
De Elisabethzaal is vanuit Herentals het best en goedkoop te bereiken via de trein naar het centraal
station; er gaat een trein heen om 13.30 uur en een trein terug om 09 en 52 minuten na elk uur.
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