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Beste muziekliefhebber,
De bus die we nu al vele jaren inleggen om ons veilig en comfortabel naar dit evenement te
brengen, zat de laatste jaren stampvol.
Daarom gaan we dit ook voor het eerste lustrum in de Singel doen.
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 na wat gepuzzel met de aanvangsuren.
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 gevarieerde programma op keerzijde en op de webstek van De Singel
(https://www.desingel.be/nl/programma/muziek/10961/Klara-in-deSingel-2016-Concerten-muziektheater-woord).
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 (03/2377100).
Kostprijs: 18 € per toegangskaart (groepstarief).
Bus : 12 €; Davidsfonds cultuurkaart (leden), Gezinsbond en vrijetijdspas: 10 €.
Gelieve in te schrijven bij onderstaand bestuurslid vóór zondag 24 januari 2016. 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".
Jef Haest

0472/461449

jefhaest@hotmail.com

Davidsfonds Academie: mededeling
Door een foutje is onderstaande cursus, die plaatsvindt in het nabije Geel, niet opgenomen in de
brochure van Davidsfonds Academie van voorjaar 2016.
Een duidelijke kijk op kanker
Drie topspecialisten ( Filip Lardon, Danny De Looze, Luc Colemont) leggen de
verschillende aspecten van kanker op een verstaanbare manier uit.
Waar: dond.25 febr., 3, 10 en 17 maart van 14 tot 16 uur in Het Wijnhuis (Stationsstraat 56, Geel)
Prijs: € 52 (met Davidsfonds Cultuurkaart) - € 58 ; Info: 016/310.670 (Davidsfonds Academie)
Davidsfonds Herentals zwanenberg, 18 2200 Herentals

www.davidsfonds-herentals.be

rek. BE82 413-2091331-68

