December 2009

Concert

Beste,
Klara stelde deze keer weer een
indrukwekkende affiche samen.
Het zeer afwisselende programma, in
verschillende zalen gebracht, laat aan
iedereen toe zijn bezoek naar eigen muzikale
smaak in te vullen.
Daarom trekken wij voor de derde keer naar
deze melomane topper in een comfortabele
bus. De bus brengt je op tijd ter plaatste
voor het eerste concert en pikt je op een
kwartier na het einde van het slotconcert.
Wie vreest verzadigd te raken van muziek
kan gratis in de Bozar twee interessante
tentoonstellingen bezoeken :
• gans de dag is de prachtige
Europalia-tentoonstelling "Zoon van
de Hemel" over China te bekijken.
• tussen 14.00 uur en 15.00 kan je
binnen in "Frida Kahlo y su
mundo" met werk van de bekende
Mexicaanse kunstenares.
U vindt meer info over het programma op
radio.klara.be/radio en op keerzijde.

We vertrekken om 10.30 uur aan de parking van het Administratief Centrum, Augustijnenlaan, Herentals.
Een kwartier na het einde van het slotconcert , dus omstreeks 21.45 uur, nemen we de bus aan de uitgang
van het Paleis voor Schone Kunsten zodat we rond 22.45 uur terug in Herentals zijn.
In de Bozar zijn slechts beperkte mogelijkheden om iets te eten. Maar je kunt natuurlijk ook de stad
intrekken. Het Paleis voor Schone Kunsten ligt op ongeveer 15 minuten stappen van de
Beenhouwersstraat ! En meegebrachte boterhammen kan je ter plaatse ook wel opeten.
Wij hebben 45 kaarten gereserveerd voor deze uitstap.
Kostprijs : 27 € (15 € per toegangskaart plus bus en reservatiekosten).
Gelieve in te schrijven bij de bestuursleden vóór 1 januari 2010 ; inschrijving is effectief na storting van
verschuldigde bedrag op onderstaande rekening met vermelding "klara : aantal personen".
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