Geachte Mevrouw, Mijnheer,

Wij nodigen jullie uit voor het concert-aperitief-diner op
9 oktober 2016.
Begin: 11.30 uur
In Lambeer, Vredestraat, Beerse
Inkom volwassenen: 50€,
kinderen vanaf 12 jaar en studenten: 10€
Inschrijven, graag vóór 1 oktober 2016
Girorekening: Bouwproject Salem 2340 Beerse, 001-3715214-93
Dit jaar zal het concert verzorgd worden door het Donnacorda Strijkkwartet
Samenstelling: Eva Vermeeren (viool), Maartje Van Eggelen (viool), Marija Krumes (altviool) en
Herlinde Verheyden (cello).
Het Donnacorda Strijkkwartet is ontstaan in 2008 uit het
Donnacorda Strijkorkest olv violiste Eva Vermeeren en de
ontmoeting van vier vrouwelijke musici allen gespecialiseerd in
de kamermuziek.
De kwartetleden studeerden naast de Conservatoria van
Antwerpen en Brussel aan bekende internationale scholen zoals
Guildhall School of Music te Londen, Peabody Conservatory of
the Johns Hopkins University te Baltimore (V.S.), het
Conservatorium van Belgrado (Servië ) en de bekende Koningin Elisabeth
Kapel te Brussel. Ze volgden masterclasses bij wereldberoemde kwartetten
zoals het Alban Berg Kwartet, Keller Kwartet, Artemis Kwartet, Borodin
Kwartet en het Danel Kwartet. Naast hun passie voor kamermuziek
musiceren de vier vrouwelijke musici ook allen in het orkest "De
Filharmonie van Antwerpen" Het Donnacorda strijkkwartet vertolkt
voornamelijk het klassieke repertoire, maar gaat de ontmoeting met moderne
muziek niet uit de weg. Zo verweven zij regelmatig hun klassieke
strijkkwartet programma's met zuiderse klanken zoals eigen arrangementen
van tango's en Argentijnse liederen. Naast optredens specialiseert het
Donnacorda strijkkwartet zich in maken van opnames voor film-en
popmuziek, Radio en Televisie.
De opbrengst van dit concert gaat integraal naar mijn werk in Salem/India:
Bouwen voor de allerarmsten.
Debat met dia’s
Gaat door in het Café Lambeer, Vredestraat, Beerse, op zaterdag 8 oktober 2016, van 14.00 uur tot
22.00uur. Zaterdag en zondag doorlopend café vanaf 14.00 uur
Lieve mensen, uw financiële steun is erg nodig. Geef deze mensen een kans op een menswaardig
bestaan. Wij die het kunnen doen, laten we het met een oprecht en gul hart doen. Bedankt.
Vzw Vrienden van Salem/India.
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