AN EVENING
OF CHRISTMAS

ST. JOHN’S COLLEGE,
CAMBRIDGE

THE CHOIR OF

Aangeboden door Rotary Club ’s-Gravenhage

Vrijdag 20 december 2019 om 20:15 uur
Kloosterkerk Lange Voorhout 4 Den Haag
De opbrengst van deze beneﬁetavond is bestemd voor twee door de RCG
geselecteerde doelen: Connect by Music & Prinses Christina Concours

THE CHOIR OF
ST. JOHN’S COLLEGE, CAMBRIDGE

Het legendarische Choir of St John’s College, Cambridge behoort
tot de wereldtop. Opgericht in 1670, staat het koor bekend om zijn
kenmerkende rijke, warme sound, zijn expressieve interpretaties en zijn
brede repertoire. Het koor bestaat uit jongens van 8 tot 22 jaar.
De kinderen (8 tot 12 jaar) gaan naar een koorschool en zingen naast
het lesprogramma. De alt-, tenor- en baspartijen worden gezongen door
mannen tussen de 18 en 22 jaar die studeren aan de universiteit van
Cambridge.

www.sjcchoir.co.uk

AN EVENING OF CHRISTMAS

SPONSORING

Het is Rotary Club ’s-Gravenhage een grote eer deze avond met
Christmas Carols aan te bieden gezongen door het Choir of St John’s
College onder leiding van Andrew Nethsingha, in de sfeervolle
Kloosterkerk aan het Lange Voorhout in Den Haag. Het repertoire
omvat zowel wereldlijke als kerkelijke kerstmuziek.

De opbrengst van deze avond is bestemd voor twee goede doelen:
Connect by Music en de
Classic Express van het Prinses Christina Concours

PROGRAMMA
19:30
20:15
21:30
22:30

FEESTELIJKE ONTVANGST
AANVANG CONCERT
AFSLUITENDE BORREL
EINDE

KLOOSTERKERK

De Kloosterkerk is een kerkgebouw uit de late middeleeuwen. Sinds 1617
wordt het gebruikt door de Protestantse Kerk en wordt bezocht door de
koninklijke familie. De kerk staat bekend om haar prachtige akoestiek en
wordt om die reden met grote regelmaat voor concerten gebruikt.

Maak deel uit van een selecte groep van hoofdsponsoren!
Wij garanderen u:
- prachtige kerstmuziek in een passende omgeving
- 6 eerste rang toegangskaarten
- vermelding als hoofdsponsor in het programmaboek
Voor € 3000 bent u hoofdsponsor en steunt u de goede doelen.
Aanvullende wensen of suggesties in overleg met
Stichting Community Service Rotary Club ‘s-Gravenhage
rcsgravenhage@gmail.com
NL67ABNA0544615069
Team Rotary Kerstconcert: Ben Droste (voorzitter), Fred Duijn,
Maurine Leversteijn-van Hall, Sandra Mulder, Eelko Smit

CONNECT BY MUSIC

CLASSIC EXPRESS
PRINSES CHRISTINA CONCOURS

www.connectbymusic.com

www.classicexpress.nl

Connect by Music brengt muziek op plaatsen waar alle hoop lijkt te zijn
verdwenen. CBM faciliteert muziekschooltjes in vluchtelingenkampen.
Met een doordacht muziek programma wordt aan vluchtelingen
psychosociale ondersteuning gegeven waarbij muziek educatie een
centrale rol vervult. Connect by Music is actief op het eiland Lesbos en
op het vaste land van Griekenland. De organisatie heeft sinds 2017 al
meer dan 2000 leerlingen - waarvan een groot deel zonder ouders of
wees - ondersteund.

Het Prinses Christina Concours is een jaarlijks concours dat klassieke
muziek, jazz en compositie promoot onder jongeren tussen de 12 en
19 jaar. Met de Classic Express toert het Prinses Christina Concours
als eerste rijdende concertzaal ter wereld langs de Nederlandse
basisscholen en het speciaal onderwijs. In de Classic Express laten
prijswinnaars van het concours kinderen kennis maken met klassieke
muziek en krijgen zij tijdens de concerten een actieve muzikale rol.

