
  

 

 
AANMELDEN BLIJFT VERPLICHT BIJ BEZOEK 
LUNCHCONCERTEN VANAF OKTOBER 2020 

Beste concertgangers, 

 

Elke vrijdag om 12 uur start het concert en zal in het totaal 1 uur duren zonder pauze.  

Om concerten mogelijk te maken zullen we ons moeten houden aan de RIVM-maatregelen. In de 
opsomming zijn dat voor onze concerten de volgende: 

- houdt 1½ meter afstand van elkaar, 
- heeft u corona gerelateerde ziekte verschijnselen, kom niet ! 
- probeer de toiletgang zoveel mogelijk te beperken. 

Het klinkt allemaal streng, maar we hebben ons nu eenmaal aan de regels te houden. 

Dit betekent dat we maar een beperkt aantal plaatsen hebben: 50 plaatsen. 

Dit betekent ook dat de kosten voor ons zeer hoog worden, we zien ons dan ook genoodzaakt 
een entree van € 7,50 te vragen. Dit is wel inclusief een consumptie (koffie/thee/fris) welke u bij 
binnenkomst direct kunt afhalen. 

Gezien de beperkte ruimte is op-en-neer lopen door kerk niet toegestaan als u zit, blijft u zitten 
tot na het concert. 

U dient zich van te voren aan te melden via dit e-mailadres: info@waalsekerkbreda.nl. U 
vermeldt daarin uw naam en telefoonnummer zodat we in geval van een uitbraak u kunnen 
bereiken. 

Op goed geluk onaangemeld voor de deur staan raden wij u derhalve sterk af ! 

Uw aanmelding is definitief wanneer 12 uur van te voren € 7,50 op 
onze rekening is bijgeschreven: NL44 ABNA 0861 9437 08.  
Dus uiterlijk 1 oktober 2020, resp. 8, 15, 22 en 29 oktober 2020. 

U krijgt uiteraard een bevestiging van uw aanmelding. 
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Maandprogramma Oktober 2020 

Alle programma’s op vrijdag, aanvang 12:00 uur – CONCERTBIJDRAGE € 7,50 

  
 2 oktober MERAKI DUO 
  Blanca Sanchez – viool 
  Sergio Sanchez – klarinet 
 

Spelen I. Pleyel, G. Jacob, J. Grigg, W.A. Mozart en R. Clarke. 

 
 
 

 9 oktober Marlieke Haandrikman - sopraan 
  Emilie Wijers – mezzo-sopraan 
  Hans van Beelen – piano  
     

Puccini, Bellini, Donizetti, Monteverdi, Offenbach, Faust en Bizet. 

      
 
 
 16 oktober  Elisabeth Perry – viool 
  Toru Oyama – piano  
 

Spelen vioolsonates van L. van Beethoven en J. Brahms. 

 

 

 23 oktober TRIOTIQUE 
  Elke Elsen – fluit  
  Frauke Elsen – hobo en zang 
  Margot Welleman – piano  
           

Muzikale verhalen uit Duizend-en-één-Nacht. 

 
 
 

 30 oktober  Ketevan Sharumashvili – piano 
           

Zij speelt Scarlatti, Bach, Chopin, Balsini en Strauß. 
Aanrader ! 
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