
	  

Heusden,	  september	  2013.	  
	  
	  
Geachte	  Vrienden,	  
	  
	  
In	  	  deze	  nieuwsbrief	  informeren	  wij	  u	  graag	  over	  de	  Vriendenbijeenkomst	  in	  November	  en	  over	  onze	  
voorbereidingen	  voor	  het	  Kerstconcert	  op	  14	  december	  en	  dat	  terwijl	  de	  zomer	  nog	  in	  volle	  gang	  is..	  
	  
Vriendenbijeenkomst.	  
Eerder	  informeerden	  wij	  u	  dat	  deze	  bijeenkomst	  zou	  plaatsvinden	  op	  zaterdag	  2	  november.	  
Omstandigheden	  hebben	  er	  toe	  geleid	  dat	  we	  dit	  1	  week	  hebben	  verschoven	  en	  wel	  naar	  zaterdag	  9	  
november.	  
Het	  wordt	  weer	  een	  informeel	  samenzijn	  met	  een	  hapje	  en	  een	  drankje	  op	  de	  historische	  locatie	  van	  het	  
Pakhuys	  van	  Heusden	  daterend	  uit	  omstreeks	  1840.	  	  
De	  bijeenkomst	  wordt	  muzikaal	  opgeluisterd	  door	  twee	  leden	  van	  Concerto	  Brabant	  t.w.	  
Rob	  Nederlof	  op	  Klavecimbel	  en	  Lex	  Bergink	  op	  Hobo.	  	  Na	  hun	  optreden	  is	  er	  gelegenheid	  tot	  interactie.	  
De	  aanvang	  is	  om	  15.00	  uur	  en	  het	  einde	  is	  voorzien	  rond	  17.00	  uur.	  
Het	  Pakhuys	  van	  Heusden	  is	  gelegen	  aan	  de	  Waterpoort	  24	  in	  Heusden	  Vesting.	  
Zie	  ook	  www.pakhuysvanheusden.nl	  
U	  bent	  van	  harte	  welkom	  met	  1	  introducé	  op	  deze	  bijeenkomst.	  Als	  u	  nog	  een	  potentiële	  Vriend	  meeneemt	  	  
is	  deze	  van	  harte	  welkom.	  	  Graag	  horen	  wij	  van	  of	  u	  erbij	  zult	  zijn	  en	  verzoeken	  u	  dan	  ook	  om	  dit	  voor	  15	  
oktober	  per	  e-‐mail	  (vrienden@heusdenvestingklassiek.nl)	  aan	  ons	  te	  bevestigen	  met	  opgave	  van	  het	  	  
aantal	  personen.	  
	  
	  
Kerstconcert.	  
Zoals	  eerder	  aangekondigd	  vindt	  het	  kerstconcert	  dit	  jaar	  plaats	  op	  zaterdag	  14	  december.	  
Uitgevoerd	  wordt	  The	  Messiah	  van	  G.F.	  Handel.	  
Solisten	  zijn:	  Amaryllis	  Dieltiens	  Sopraan,	  	  Dave	  ten	  Cate	  Altus	  ,	  Leon	  van	  Liere	  	  Tenor	  en	  Mattijs	  van	  de	  
Woerd	  Bariton.	  Verder	  natuurlijk	  Concerto	  Brabant	  en	  Vocaal	  Ensemble	  Markant	  o.l.v.	  
Bernhard	  Touwen.	  
De	  kaartverkoop	  start	  medio	  september.	  
Aanvang	  van	  het	  concert	  is	  om	  19.30	  uur	  
	  
Wij	  hopen	  u	  op	  9	  november	  te	  mogen	  verwelkomen.	  
	  

	  


