Lees DIT

De besmettingen lopen op, nieuwe maatregelen
liggen in het verschiet.
Het bestuur heeft gemeend zelf alvast wat te
moeten doen om ieders veiligheid tijdens de
lunchconcerten wat meer te garanderen. Daarmee
komen we ook tegemoet aan Vrienden die ons
zeiden zich toch minder prettig meer te voelen in
zo´n volle zaal.
Het aantal zitplaatsen wordt daarom met onmiddellijke ingang teruggebracht naar
maximaal 100. Daardoor ontstaat er ruimte.
De opstelling wordt ongeveer zoals van de zomer in de oude Azijnfabriek.
We denken dat we, gelet op de gemiddelde bezetting, met 100 plaatsen uit kunnen komen.
Daarom is er vooralsnog geen reservering nodig, denken we.
We laten de ventilatie ook een beetje harder zetten. Met het koude weer buiten hebt u
waarschijnlijk al een sjaal of das bij u. Dat kan fijn zijn.
Het lunchconcert begint om 12.30 uur met een korte pauze en eindigt om 14.00 uur.
Er is één consequentie met die 100 stoelen: vol is vol.
Uiteraard blijven we aan de voordeur de QR-code checken.
Vanzelfsprekend bent u vrij een mondkapje op te hebben.

Donderdag 25 november komt het Chekhov
Trio. Dit pianotrio speelt werk van vrouwelijke
componisten: Lili Boulanger, Clara Schumann en
Henriëtte Bosman.

Zaterdag 27 november komt Black Büyü, een
altvioolduo met Kellen McDaniel en Kardelen
Buruk. Zij hebben de eerste prijs gewonnen van de
‘Grote Kamermuziek prijs:De Doelen 2019`.

Van 9 t/m 15 december vindt in de Hermitage-Amsterdam het festival Winteravonden aan de
Amstel plaats, met veel Russische en Franse kamermuziek. Een opzienbarend programma met
muziek voor elke smaak, uitgevoerd door gerenommeerde musici. Het volledige programma
vindt u op: www.winteravondenaandeamstel.nl. Als Vriend van de Stichting Vrienden
Kamermuziek ’s-Hertogenbosch ontvangt u 15% korting op de concerten. Gebruik
daarvoor bij boeking via de website de actiecode: GGSW.
Samen houden we de moed erin, en dat lukt zeker met mooie muziek.
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