Concert

december 2012

Beste,
Vorig jaar ging de publieksdag van Klara voor de eerste keer door in de Singel.
De locatie bleek subliem gekozen en viel meer in de smaak dan de Bozar in Brussel waar het
evenement vroeger doorging: meer ruimte, meer en betere zalen met uitstekende akoestiek, minder
gedrum, voldoende drank- en eetstandjes …
Met een veertigtal muziekliefhebbers trokken we vorig jaar naar Klara in de Singel met eigen
vervoer. Maar de meesten verkozen toch de bus wegens het toch wel excellente comfort.
Daarom leggen we dit jaar weer een bus in hoewel die voor korte afstanden eigenlijk nogal duur
uitvalt.
Voor wie de publieksdag van Klara nog niet meemaakte: je kan er tegen een spotprijs gans de dag
naar eigen keuze je programma samenstellen: klassieke muziek in al haar verschijningen, van
barok tot hedendaags. Met jazz, wereldmuziek en muziektheater. En met hier en daar een vleugje
poëzie of intrigerende gesprekken. Het volledige scala van Klara op één dag, in één gebouw. Met
alle Klarapresentatoren die live radio maken. Van een kwaliteit zoals je die van Klara en de Singel
gewoon bent.
Je vindt meer info over het programma op keerzijde en op de webstek radio.klara.be/radio.
We vertrekken om 11.00 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 De Singel zodat we rond 22.15 uur terug in Herentals zijn.
Kostprijs: 22 € per toegangskaart (18 € voor 65+)
Bus : Davidsfonds cultuurkaart (leden) en vrijetijdspas: 12 € ; anderen: 14 €.
Gelieve in te schrijven bij onderstaand bestuurslid vóór 12 januari 2012. De inschrijving is slechts
effectief na storting van het verschuldigde bedrag op onderstaande rekening (zie voetnoot) met
vermelding "klara: aantal personen".
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