Heusden, 20 juli 2016.
Geachte Vrienden,
De Stichting Heusden Vesting Klassiek viert dit jaar haar derde lustrum.
Wij bestaan 15 jaar en willen dit graag vieren met een bijzonder jubileumconcert.
We zijn er in geslaagd om een aantal unieke zangers hiervoor te contracteren nl. de
bijzondere formatie Frommermann. Een formatie die op een ongekende en
geraffineerde manier zes virtuoze stemmen weet samen te brengen. Soms romantisch
of weemoedig, dan weer virtuoos of absurdistisch. Voor de toeschouwers betekent dit
een bron van luisterplezier. Zie ook de website www.frommermann.nl
Het feestelijke concert zal plaats vinden op zaterdag 10 september a.s. om 15.00 uur.
De vertrouwde Grote of Catharijnekerk in Heusden-Vesting zal hiervoor het podium
vormen.
Als vriend van onze Stichting heeft u gratis toegang tot dit concert. Na afloop van het
concert bieden wij u graag een drankje en een hapje aan in het Gouverneurshuis van
Heusden, gelegen achter de Catharijnekerk. U kunt 1 introducé meenemen.
Mocht u meer toegangsbewijzen nodig hebben dan kunt u deze bestellen op onze
website www.heusdenvestingklassiek.nl. Toegang tot het Gouverneurshuis is dan niet
inbegrepen i.v.m. de beperkte capaciteit.
Na afloop van de receptie is er voor belangstellenden de gelegenheid om deel te
nemen aan een “walking dinner” in de tuin van het Gouverneurshuis.
De kosten hiervan bedragen € 32,50 per persoon exclusief consumpties.
U krijgt hiervoor een rekening toegestuurd. Dit gaat alleen door bij voldoende
belangstelling waarover wij u tijdig zullen informeren.
Wij willen graag uiterlijk 22 augustus weten of u bij het concert aanwezig zult zijn en
of u gebruik maakt van de uitnodiging in het Gouverneurshuis. Vermeldt u a.u.b. of u
met een introducé komt. Gelieve ook aan te geven of u deelneemt aan het diner.
U kunt zich aanmelden per e-mail naar info@heusdenvestingklassiek.nl.
Na 22 augustus krijgt u dan een bevestiging per mail met daarbij de toegangskaarten
voor het concert en het Gouverneurshuis.
Wij hopen u op zaterdag 10 september te mogen verwelkomen.

