
 
  
 
 
 
 
 

Nieuwsflits 17-2022  
 

 

Vanavond 21 juni: maandelijkse borrel na 
afloop van de repetitie in het 
schilderijenrestauratie-atelier van Huyb Kelder 
aan het Nieuwe Kerksplein 12 
 
Zorg dat je voldoende betaalstickers hebt! 
Maak zo nodig €15,- over voor 10 consumpties op rekening van het HGK: 
NL 80 INGB 0004 4687 28 
 
 

HGK-Jubileumweekend 17 en 18 september in Schoorl 
De laatste activiteiten worden nog afgevinkt, maar eind juli staat het hele programma 
als een huis. 
Je kan je nog opgeven voor het hele weekend, of voor 1 van de 2 dagen. 
Het weekend staat ook open voor projectleden.  
 
 
 

Concert Haarlems Symfonisch Blaasorkest 

In het traditionele Groenmarktconcert brengt het orkest dit jaar muziek waarin de 

hobo een grote rol speelt.  Er worden twee delen uit een concert van Bach gespeeld 

en het hoboonncert van Ralph Vaughan-Williams. Soliste Esther van der Ploeg neemt 

deze solo voor haar rekering! Daarna volgt een selectie uit de musical West Side 

Story. 

Kaarten à €12,50 kunt u bestellen via secretariaat@hasbo.nl 
 
 

Op zondag 12 februari 2023 werkt het HGK mee met het jubileumconcert (75 
jaar) van het HASBO. Wij zullen dan opera-liederen zingen. 
 
 
 
 
 

file://////kelder
mailto:secretariaat@hasbo.nl


 

Website 
  

Onze website is niet meer up-to-date en is vrij  lastig te onderhouden. We gaan ons 
beraden wat de goede stappen zijn om te komen tot een aansprekende wervende 
website waarbij het eenvoudig is om allerlei soorten content op te plaatsen. Hopelijk 
kunnen we in het najaar al wat laten zien van de verbeteringen. 
 
 
 
 

 

Aanstaande zaterdag 25 juni start van 

The Big Sing met de Hofjesconcerten 
 

  

 

Ga je naar het Frans Loenen Hofje of liever naar het binnenplein bij de Bieb? 

Hoor je liever een groot koor of een klein vocaal ensemble? Ben je om 12 uur al 

in de stad of later rond 15 uur? Is je favoriet een eigentijdse popsong of een 

middeleeuwse madrigaal? 

Tientallen a capella amateurkoren en vocaal ensembles uit het hele land reizen 

zaterdag 25 juni af naar Haarlem om in de monumentale en groene 

binnenhofjes te zingen. Van 12:00 tot 17:30 uur! 

=> De concerten duren een half uurtje en zijn gratis toegankelijk! 

 

 

Op https://thebigsing.nl/hofjesconcerten-programma/ 
 zie je per locatie de indeling van de koren.  
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