
Kamerkoor Lelystad

Zaterdag  4 juni 2016

Kerkcentrum ‘De Ontmoetingskerk’

Schor 4

8224 CM  Lelystad

o.l.v. Francis Evers

Water

Met koorwerken van o.a.:

Andriessen, Barber, 

Dyson en Schöggl

M.m.v. Jan Kreuter (piano)

& Marieke Vos (dwarsfluit)

Entree € 15,00Aanvangstijd: 20.15 uur



Kaarten kunt u kopen op de avond van het optreden bij de entree.

Inloop vanaf 19:45 uur.

Het is ook mogelijk kaarten te reserveren. Maak het benodigde bedrag

over op rekeningnr. NL 56 INGB 0004 5886 64 t.n.v. Kamerkoor Lelystad

o.v.v. uw naam en het aantal kaarten.

Op de avond van het optreden liggen de kaarten voor u klaar.

Het Kamerkoor Lelystad is een

ambitieus koor, dat geroemd wordt

om de koorklank. Het koor won

diverse prijzen. Vorig jaar won het

de Nina Grieg prijs (tweede prijs)

tijdens het Grieg Koorconcours en

de (gedeelde) amateurkunstprijs

Lelystad. Het kamerkoor onder-

scheidt zich door een verrassende

en afwisselende programmering

met concerten van hoge kwaliteit.

Kamerkoor Lelystad

Vriend of sponsor van Kamerkoor Lelystad

Graag verwelkomen we u als

sponsor of vriend van het Kamer-

koor Lelystad. Daarmee steunt u,

in deze tijden van afnemende

subsidies, het voortbestaan en de

verdere ontwikkeling van Kamer-

koor Lelystad.

U bent al vriend vanaf 35 euro per

jaar. Hiervoor ontvangt u gratis

toegang tot onze concerten. Als

welkomstgeschenk ontvangt u

gratis de live opname van de finale

van het Nederlands Koor Festival

op CD (2012, 1e prijs categorie

klassiek).

Ook sponsoring voor bedrijven is

mogelijk en zeer welkom. Er zijn

meerdere mogelijkheden voor

sponsoring. Daarover willen we u

graag informeren.

Uw bijdrage zal o.a. worden

gebruikt voor de huur en aanschaf

van bladmuziek.

Voor u als sponsor is het een

goede mogelijkheid om in de regio

reclame te maken voor uw bedrijf.

Voor u als vriend is het fijn om

verzekerd te zijn van een kaartje

voor onze concerten.

Sponsor worden of vriend?

Op de hoogte gehouden worden?

Mail: info@kamerkoorlelystad.nl

KAARTVERKOOP

@KamerkoorLelyst

Kamerkoor Lelystad

www.kamerkoorlelystad.nl


