Dat gaat naar Den Bosch toe……….…… met de Fanfare!
Bourgondisch, muzikaal en cultuurhistorische uitstap, u gaat toch zeker ook mee?!

Op zondag 17 maart zal Fanfare de Vooruitgang Stiphout voor de vijfde keer deelnemen aan de
concertserie Verrassende Ontmoetingen. Waar de Fanfare vorige keren steeds in Tilburg in De Grote
Zaal optrad, zal nu gespeeld worden in theater De Verkadefabriek in ’s-Hertogenbosch.
Tijdens dit concert treedt behalve De Vooruitgang ook Koperensemble Hilvarenbeek op. Beide
muziekgezelschappen zorgen voor een toegankelijk en uitdagend programma.
Voor Fanfare de Vooruitgang is dit het eerste concert in 2013 op weg naar het concours in Veldhoven
in november van dit jaar. De muzikanten zullen in ’s-Hertogenbosch voor de eerste maal een van de
concourswerken ten gehore brengen maar zeker noemenswaardig is ook het optreden van de
bekende euphoniumsolist Renato Meli. De Fanfare zal hem begeleiden in een prachtig solostuk.
Behalve een mooi concert heeft de Fanfare nog meer in petto. In de hoop dat wij voor een volle zaal
zullen spelen en om u een mooie dag te bezorgen nodigen wij u uit om deel te nemen aan een
speciaal voor u samengesteld arrangement, waarbij voor een aantrekkelijke all-in prijs met de bus uit
en thuis zult zijn. Dit arrangement bestaat uit:
- Busvervoer vanuit Stiphout naar ‘s-Hertogenbosch en terug
- Toegangskaartje voor het concert
- Stadswandeling van omstreeks 1,5 uur door ‘s-Hertogenbosch, onder leiding van een gids
- Gratis gebruik van de garderobe en een gratis consumptie in de pauze van het concert.
Dit alles voor de prijs van €25,00.
Hoe ziet uw dag er dan globaal uit?
10:30 uur vertrek bussen vanuit Stiphout
11:15 uur aankomst theater De Verkadefabriek ‘s-Hertogenbosch
11:30 uur aanvang stadwandeling vanaf theater De Verkadefabriek
13:00 uur einde stadswandeling in centrum ‘s-Hertogenbosch
13:00 uur - 14:00 lunch op eigen gelegenheid (in een van de vele horecagelegenheden of een eigen
lunch)
14:00 uur retour naar theater De Verkadefabriek
14:30 uur terug bij theater De Verkadefabriek
15:00 uur aanvang concert
18:30 uur terug in Stiphout
Aanmelden/Informatie:
Stuur, uiterlijk 2 maart, een e-mail naar info@fanfaredevooruitgang.nl met hierin vermeld met
hoeveel personen u deel wilt nemen. Wij nemen dan contact met u op.
Kijk ook eens op www.fanfaredevooruitgang.nl voor meer informatie over dit geweldige concert en
ander nieuws over Fanfare de Vooruitgang.

