Nieuwsbrief
Koor Lichte Muziek A58
Mei 2016
Uw naam/bedrijf de volgende keer ook in deze kolom? Neem dan contact op met onze sponsorcommissie.
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MIDDELBURG VÓLKOREN

Secretariaat:
Mariëtte Caljouw
Molenwater 41
4331 SC Middelburg
Telefoon: 06-40967945
E-mail: Contact via de website
http://www.koora58.nl
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Zaterdag 4 juni staan wij er en hoe!!!
Na twee keer uitgeloot te zijn, zingen
wij dit jaar weer op dit unieke
festival.
Van 18.15 -19.15 uur zijn wij te zien
en te horen op het Abdijplein. We
laten onszelf zien in een compleet
nieuwe outfit.
U gaat een aantal nummers uit Best
of Broadway horen, daarnaast
liedjes van Annie M.G. Schmidt en
enkele bekende A58 uitvoeringen.
Bovendien geven we een introductie
van filmmuziek waaraan wij op dit
moment werken.
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Onze sponsors zijn:
De Drie Notarissen, Goes

Dorpshuis Luctor et Emergo,
Rilland
ELJO Kopieerservice,
Goes
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Schapendonk kappers,
Bergen op Zoom
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Tandartsenpraktijk R.A. Schäffer,
Bergen op Zoom

Uw naam/bedrijf de volgende keer
ook in deze kolom? Neem dan
contact op met onze
sponsorcommissie.
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We hopen u te zien!
WIST U DAT:
Wij op 26 maart jl. zongen voor
het goede doel in het Glazen Ei
in Tholen.

Mis het niet,

Wij op 16 mei aanwezig waren
op het Koninklijk Korenfestival
in het Concertgebouw te
Amsterdam, georganiseerd
door de korenbond KBZON.
---------------In de volgende nieuwsbrief
vertellen wij u graag uitgebreid
over deze optredens.

We maken u attent op onze
oproep voor mannen.
Neem alvast eens een kijkje
op onze vernieuwde website
www.koora58.nl
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MUZIEK
BRENGT MENSEN BIJ ELKAAR
d
a
Wilt u vriend worden
van Koor A58 en ons steunen met een donatie?
n
Kijk voor meer informatie op onze website www.koora58.nl
c
Of stuur een berichtje
naar Bineke Smit via vrienden@koora58.nl
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