
	  

Heusden,	  november	  2012.	  
	  
Geachte	  Vrienden,	  
In	  deze	  tweede	  Vriendenbrief	  van	  de	  Stichting	  Heusden	  Vesting	  Klassiek	  een	  korte	  terugblik	  op	  onze	  
Vriendenbijeenkomst	  van	  29	  september	  jl.,	  informatie	  over	  het	  Kerstconcert	  inclusief	  een	  uitnodiging	  en	  een	  oproep.	  
	  
We	  kijken	  met	  genoegen	  terug	  op	  onze	  eerste	  Vriendenbijeenkomst.	  
Bernhard	  Touwen	  en	  Heleen	  Koele	  gaven	  een	  mooie	  inkijk	  in	  het	  ontstaan	  van	  het	  Weihnachstoratorium	  en	  
speelden	  een	  aantal	  stukken	  om	  e.e.a.	  te	  illustreren.	  Verrassend	  was	  dat	  alle	  aanwezigen	  op	  een	  bepaald	  moment	  
een	  partituur	  van	  een	  koraal	  kregen	  uitgereikt.	  We	  gingen	  zingen.	  Per	  stemgroep	  werd	  er	  o.l.v.	  Heleen	  geoefend	  en	  
na	  ongeveer	  een	  kwartier	  gaven	  we	  als	  “vriendenkoor”	  een	  uitvoering.	  Een	  mooie	  ervaring	  die	  ook	  de	  nodige	  
hilariteit	  teweeg	  bracht.	  	  
	  

	  
	  
De	  middag	  werd	  afgesloten	  met	  een	  drankje	  en	  een	  hapje.	  	  
Al	  met	  al	  een	  geslaagde	  middag	  die	  voor	  herhaling	  vatbaar	  is.	  
	  
Het	  Weihnachtsoratorium	  15	  december	  a.s.	  
De	  kaartverkoop	  via	  internet	  is	  inmiddels	  gestart.	  www.heusdenvestingklassiek.nl	  
Voor	  de	  volledigheid	  nogmaals	  de	  uitvoerenden.	  
Amaryllis	  Dieltiens-‐Sopraan,	  Wilke	  te	  Brummelstroete-‐Mezzosopraan,	  Joshua	  Ellicott-‐Tenor	  en	  Matthijs	  van	  de	  
Woerd-‐Bariton.	  Verder	  Vocaal	  Ensemble	  Markant	  en	  Concerto	  Brabant.	  Muzikale	  leiding	  Bernhard	  Touwen.	  	  De	  
aanvang	  van	  het	  concert	  is	  20.00	  uur.	  
	  
Uitnodiging.	  
Wij	  nodigen	  u	  uit	  voor	  de	  “nazit”	  na	  afloop	  van	  het	  concert.	  Onder	  het	  genot	  van	  een	  drankje	  en	  een	  hapje	  is	  er	  
gelegenheid	  om	  na	  te	  praten	  en	  uitvoerenden	  te	  ontmoeten.	  Dit	  vindt	  plaats	  in	  de	  “Open	  Hof”	  Breestraat	  10.	  U	  kunt	  
gebruik	  maken	  van	  de	  ingang	  aan	  de	  achterzijde.	  Komend	  vanaf	  het	  kerkpad	  naar	  rechts	  en	  dan	  na	  20	  meter	  aan	  de	  
linkerzijde	  ziet	  u	  vanzelf	  de	  ingang.	  
	  
Tenslotte.	  
Wij	  zijn	  op	  zoek	  naar	  mensen	  die	  affiniteit	  hebben	  met	  publiciteit	  en	  die	  ons	  zouden	  kunnen	  helpen	  met	  de	  juiste	  
ingangen	  te	  vinden	  in	  de	  diverse	  media.	  Ben	  u	  zo	  iemand	  of	  kent	  u	  iemand	  die	  ons	  zou	  kunnen	  helpen,	  laat	  dit	  dan	  
even	  weten	  op	  vrienden@heusdenvestingklassiek.nl	  
Tenslotte	  nog	  de	  informatie	  dat	  wij	  in	  de	  maand	  januari	  de	  factuur	  voor	  de	  Vriendenbijdrage	  2013	  zullen	  	  
versturen.	  
Wij	  hopen	  u	  op	  15	  december	  te	  mogen	  begroeten.	  


