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CONCERT VAN DE HOOP

    

 

vrijdagavond 9/11/2018 20.00 uur 
  Sint-Nicolaaskerk, Sint-Niklaas

Kamerkoor Koriolis o.l.v. Joris Derder
Penelope Turner, sopraan
Andrew Wise, piano
Trombonesolisten  Brussels Philharmonic

Tickets 30 eur incl. receptie
Te bestellen via PR@Kiwanis-waasland.be 

 
 

 

     

 
 

 
     

Programma:
Werk van Ravel 
Esenvalds 
Kurt Weill 
S. Barber
Andrew Wise
Piet Swerts 
Debussy
Stefaan Vanheertum 
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zoveel kinderen leven onder de armoedegrens in het Waasland.

Het Witte Raven project, opgericht door Kiwanis Waasland Sint-Niklaas, 
zet zich al 5 jaar in om deze kinderen te helpen. 
Via de juiste vertrouwenspersonen in 80 scholen van het Waasland 
wordt deze verdoken armoede opgespoord en met onze/uw hulp zo goed 
mogelijk bijgestuurd. De aangereikte hulp wordt rechtstreeks gebruikt 
om kinderen hier in onze streek te helpen.

Het “Concert voor de Hoop” #3900 - het vierde in de rij klassieke con-
certen - dient in eerste plaats tot fondsenwerving voor het project. Het 
spreekt voor zich dat een hoogstaande muziekbeleving ervaren ook tot 
de doelen behoort.

De 100-jarige herdenking van het einde van WOI leek ons een te volgen 
spoor in onze zoektocht naar een originele setting. 
Het kamerkoor Koriolis brengt daarom een repertoire van muziekstuk-
ken die passen bij de indroeve momenten van een wereldconflict, bij het 
entertainment en het cabaret voor de soldaten achter het front, bij de 
hoop op het einde van de oorlog.  
Het koor en de soliste Penelope Turner worden begeleid door piano en 
vier trombonespelers van het Brussels Philharmonic.

WOI, 100 jaar later,de herdenking van het EINDE van een vreselijke tijd, 
een STARTPUNT van hoop en een begin van HEROPBOUW: een metafoor 
die we graag projecteren op onze missie om kinderen van nu te helpen.

We 

 #3900

We nodigen U graag uit op vrijdag 9 november,
het belooft een enige avond te worden.


