Concert

december 2014

Beste muziekliefhebber,
Vorig jaar was de bus te klein voor het grote aantal melomanen uit Herentals die dit muzikale
hoogtepunt niet wilden missen.
Daarom leggen we dit jaar opnieuw een bus in naar de vierde editie van Klara in De Singel,de
publieksdag van de zender Klara. Misschien iets duurder dan met eigen wagen of openbaar
vervoer maar zoveel comfortabeler: geen problemen met aansluitingen of parking, afgezet en
opgehaald aan de ingang,…
De publieksdag van Klara is altijd een schot in de roos: het volledige scala van Klara op één dag, in
één gebouw. Met alle Klarapresentatoren die live radio maken. Uiteraard heel veel klassieke
muziek, maar ook jazz, wereldmuziek en muziektheater.
Dankzij het zeer gevarieerd aanbod van muziek uit alle periodes, van dans en van voordracht, kan
iedereen naar eigen smaak zijn programma samenstellen (vraagt soms wat puzzelen met de
tijdstippen). Voor een spotprijs kan je genieten van een kwaliteit zoals je die van Klara en De
Singel gewoon bent.
Je vindt meer info over het programma op keerzijde en meer details op de webstek van Klara
(http://radio.klara.be/radio/documents/Programma2015.pdf).
We vertrekken om 10.45 uur aan de parking van het Administratief Centrum, 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 maar wegens de drukte is het best om
op voorhand te reserveren op 03/ 237 71 00.
Kostprijs: 18 € per toegangskaart (groepstarief).
Bus : 12 €; Davidsfonds cultuurkaart (leden) en vrijetijdspas: 10 €.
Gelieve in te schrijven bij onderstaand bestuurslid vóór zaterdag 17 januari 2015. De inschrijving
is slechts effectief na storting van het verschuldigde bedrag (30 €/pp. of 28 €/pp. naargelang) op
onderstaande rekening (zie voetnoot) met vermelding "Klara: aantal personen".
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