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Het Projectenfonds van het Tilburgs Byzantijns Koor organiseert jaarlijks een concert waarvan de
opbrengst bestemd is voor de hulpverleningsprojecten van het koor.
Op het programma van dit jaar staan de volgende werken:
Sergei Rachmaninoff: Sonate Op.19 voor piano en cello
Franz Liszt: Die Zelle von Nonnenwerth voor piano en cello
Richard Strauss: Romance in F-groot voor piano en cello
Maurice Ravel: Gaspard de la Nuit 'Ondine'
Frédéric Chopin: Ballade No.1 Op.23, Nocturne Op.48 No.1, Nocturne Op.55 No.2, Op.25 No.11
De rode draad in dit concert vormen de geschreven brieven door de componist zelf en/of
collega's in relatie tot de te spelen stukken.
Deze brieven worden voorgedragen.
Het belooft een uniek muzikaal boeiend en inspirerend programma te worden.
Na het concert wordt een uitgebreid 'high tea buffet' aangeboden met een drankje.
Voor het bijwonen van het concert wordt een bijdrage gevraagd.
De kosten voor het concert inclusief de dranken en het buffet bedragen € 25,- per persoon.
Alles wat u meer bijdraagt komt ten goede aan de projecten van het TBK Projectenfonds.
Belangstellenden om het concert bij te wonen kunnen een e mail sturen aan:
johndebruijn@planet.nl waarna u een persoonlijke uitnodiging toegezonden krijgt.
Toegang tot het concert is uitsluitend mogelijk op uitnodiging.

Datum: zondag 18 september
2016
Aanvang: 15:00 uur.
Plaats:
Stichting Cenakel,
Cenakel 1,
5022 KK in Tilburg.
De kapel is open vanaf 14:15 uur.

Toegangskaarten zijn aan de zaal niet verkrijgbaar. Dit mede in verband met de beschikbare capaciteit van de kapel en de catering.
De stichting TBK Projectenfonds is een door de belastingdienst erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
ANBI nummer 807932693. Giften zijn aftrekbaar voor de belasting.
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