
                                                                       

 

 

      

          

 

 

Nieuwsflits 25-2022 

 

Aanvulling 

Het Jubileumweekend staat nu eindelijk voor de deur. De Jubileumcommissie, i.c. 

Eefke, Anneke en Emma willen jullie nog even de laatste gegevens doorspelen. 

Onderstaande informatie is een aanvulling op de info- flyer die is uitgereikt op de 

Duinborrel en de repetitie. 

1. Inchecken 17 september tussen 11 en 12 uur bij Dopersduin 
www.dopersduin.nl 
 

2. Ago is op zaterdag niet aanwezig, maar  heeft de lead op zondag. 
Hij komt  om 10 uur, dan gaan we ons optreden voorbereiden en werken aan 
ons muzikale niveau 
 

3. De partituur voor de operaworkshop op 17/9 regelt Marga 
 

4. Ieder dient zijn partituren voor het concert op 18/9 bij zich te hebben zwart 
gekaft: zie flyer 
 

5. Bij deze Nieuwsflits gaat ook de flyer van Antoinette en Susan voor het 
concert in de kerk in Schoorl 
 

6. De kamerindeling is rond en doorgegeven aan Dopersduin 
           Dieetwensen zijn doorgegeven 
 

7. Parkeren kan bij Dopersduin, Bij het concertkerkje is parkeergelegenheid op 
loopafstand van de kerk op een groot terrein (betaald) 

 

8. Zaterdag gaan we in de namiddag naar de Schoorlse duinen om te genieten 
van de natuur. Voor mensen die niet willen lopen is er de Zonnetrein. Die rijdt 
alleen als er 20  mensen meegaan. Voor mensen die willen wandelen is er 
een wandelgids. 

 

http://www.dopersduin.nl/


9. Kleding bij het concert: graag zomers tenue (warme trui mag wel). 

 

10. Na afloop van het concert tussen 15.30-16.00 uur  is er gelegenheid een 
drankje te drinken (voor eigen portemonnee) om na te genieten van het 
weekend en afscheid te nemen van elkaar, bij hotel restaurant Merlet (naast 
de kerk) 

 

 
 
 
 

 

Kaartverkoop Jubileumconcert 

Tot en met 24 september kan je zonder de €2,-  administratiekosten kaarten 

bestellen  bij de Philharmonie! 

 

Vrijkaarten  

Ook nu geven we weer vrijkaarten weg aan vluchtelingen voor ons Mozart concert. 

Mocht je mensen kennen: geef het dan even door aan Arie van de PR. 

 

 


