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Beste,
Reeds vier maal trokken we met de bus naar Brussel voor het evenement “Klara in het Paleis”.
Deze hoogdag voor muziekliefhebbers kende een stijgend succes want vorig jaar hadden we een
volle bus.
Het was trouwens ook zeer druk in het Paleis, misschien een van de redenen waarom Klara heeft
besloten de activiteit te organiseren in De Singel in Antwerpen.
Dus dit jaar nodigen we je uit om in De Singel niet alleen van muziek te gaan genieten maar ook
kennis te maken, indien nog niet gebeurd, met de mooie architectuur van de recente uitbreiding van
het gebouw. Deze is van de hand van de bekende architect Stéphane Beel.
Het interessante en zeer afwisselende programma, in verschillende zalen gebracht, laat aan iedereen
toe zijn bezoek naar eigen muzikale smaak in te vullen.
Je vindt meer info over het programma op de webstek radio.klara.be/radio en op keerzijde.
In De Singel zullen op diverse plaatsen standjes zijn voorzien waar broodjes en dies meer
geserveerd worden. Wie iets meer substantieels wil kan terecht in de brasserie van het Grand Café.
We vertrekken om 11.00 uur aan de parking van het Administratief Centrum, Augustijnenlaan,
Herentals. Omdat een bus voor deze beperkte verplaatsing nogal duur uitvalt rijden we met eigen
wagens.
Wij hebben 40 kaarten gereserveerd voor deze uitstap.
Kostprijs: 22 € per toegangskaart (18 € voor 65+)
Wie meerijdt betaalt 5 € aan de chauffeur.
Gelieve in te schrijven bij onderstaande bestuursleden vóór 9 januari 2012. De inschrijving is
slechts effectief na storting van het verschuldigde bedrag op onderstaande rekening met
vermelding "klara: aantal personen".
Jeannine Beutels
Jef Haest
Hugo Van Cauwenberghe
Hubert Vanooteghem

014/215570
014/512582
014/215574
014/216535

Davidsfonds Herentals zwanenberg, 18 2200 Herentals

adv.beutels@scarlet.be
jefhaest@hotmail.com
mia.wuyts@skynet.be
hubert.vanooteghem@skynet.be

www.davidsfonds-herentals.be

rek. BE82 413-2091331-68

