Perscontact: Coradenoudsten@gmail.com 06 558 63 705.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Geachte redactie,
Wilt u zo vriendelijk zijn om een deze aankondiging in uw agenda en / of in uw blad/media te
vermelden?

Agenda- en persbericht
Agendabericht
Kerstzang in de Kazernestraat
Vocale kerst in een klassiek gebouw. Solozang en samenzang: Hallelujah van
Händel.
Een diversiteit aan solisten zingen sfeerliederen; van stille nacht in het russisch tot
een godvruchtig dranklied. Van het weemoedige Wolgalied tot een wiegenlied voor
Jesus.
Zondagmiddag 18 december, 15.00 – 18.00 uur. Entree 7 euro. Sociëteit De
Vereeniging, Kazernestraat 38b Den Haag. info@vriendenvandezangkunst.nl of 06 –
538 32 643.

–---------------------------Persbericht

Kop 1:Kerstzang in Sociëteit de Vereeniging
Kop 2:Kerstzang in de Kazernestraat

Vocale kerst in een klassiek gebouw. Een diversiteit aan solisten zingen elk twee
sfeerliederen; van stille nacht in het russisch tot een godvruchtig dranklied. Van het
weemoedige Wolgalied tot een wiegenlied voor Jesus. Ook is er samenzang: het
Hallelujah van Händel en stille nacht in vele talen.
De historische zaal van de sociëteit zal u volledig in de kerstsfeer brengen! Er staan
tafeltjes met versieringen rond de haard, waar u uw drankje tijdens de voorstelling
kunt drinken. De stukken die gezongen worden passen in deze tijd van het jaar. Er
zijn kerstliedjes uit Noorwegen, Frankrijk en Rusland. Maar ook hele andere
gevoelige liederen en duetten over eenzaamheid, weemoed, liefde en aanbidding.
De solozangers zingen elk dus één of twee nummers. Samen zingen we dan het
Hallelujah van Händel en aan het slot een aantal Christmas Carols voor de mensen
die spontaan mee willen zingen. We maken er een gezellige en warme middag van.
Wanneer: Zondagmiddag 18 december, 15.00 – 18.00 uur. Entree 7 euro.
Waar: Sociëteit De Vereeniging, Kazernestraat 38b Den Haag.

info@vriendenvandezangkunst.nl of 06 – 538 32 643.
-Met hartelijke groet,

Cora den Oudsten

06 - 558 63 705
COACH Andragoog, Coach Personal Makeover,
KUNST Besselaar Hedendaagse Kunst. VERKOOP/ZEEFDRUK/INLIJSTING
KOFFIE Bijeenkomst, gesprek, zangconcert/diner, cursus – Levensthema’s, beeldende kunst, opera.

@minicv Innovatief projectleider, universitair, agoog,20jaarING mark/comm, Huidig: gesprek, drugs,voedsel,
gezondheid,welzijn.

