Betreft:
Muziekreis naar Amsterdam juni 2013

Nog steeds genieten we na van onze reis naar Leipzig!
Dat smaakt naar meer! We hebben woeste plannen…… een reis van een paar dagen…. maar
dat duurt nog effetjes....
We hebben de smaak te pakken! En organiseren moet je natuurlijk wel blijven oefenen. Om
de routine niet kwijt te raken, willen we een reisje naar Amsterdam maken.
Al jaren genieten wij, Frits Koopal en Meta Drummen, van de serie Meesterpianisten in het
Concertgebouw in Amsterdams. Graag willen we jullie een keer meenemen!
Op 23 juni 2013 is er in deze serie een interessant recital:
Katia en Marielle Labeque, quatre mains piano m.m.v. Baskische Percussie.
Aanmelding:
Geef a.u.b. door aan Meta, Nelly, Sielke of Frits als je mee wilt gaan.
Aanmelding graag via de betaling van € 120,00 p.p. op rekening 4065955 t.n.v. stichting
Pianisten Collectief Limburg, o.v.v. naam deelnemer, betreffende docent en ‘Amsterdam
2013’. Inschrijving zo spoedig mogelijk.
Natuurlijk gaan we weer met de bus en plannen we een hele dag vol.
Voorlopig programma tot nu toe:
- rondleiding pianola-museum
- leerlingenconcert, quatre mains, in het pianolamuseum
- rondvaart over de grachten, inclusief lunch
- rondleiding concertgebouw
- samen dineren
- concert
Het is een vol programma, maar met onze ‘strakke leiding’ zal het zeker weer lukken.
Voor wie is deze reis bedoeld:
- leerlingen van de docenten van stichting Pianisten Collectief.
- kinderen alleen onder begeleiding van minstens 1 van de ouders. Let wel, we zijn pas erg
laat thuis (ca. 1.00 uur in de nacht). Misschien wel goed om de volgende ochtend van school
vrij te vragen/nemen. Tenslotte is het een rijke educatieve ervaring om mee te gaan!
- andere belangstellenden, want er is nog plaats over in de bus.
Prijs:
€ 120,00 all-in, dit is inclusief alle entrees, concerten, gidsen, lunch en diner.	
  
	
  

