NIEUWSBRIEF februari 2022

Goed nieuws!
Dinsdag 15 februari had de regering, bij monde van minister Kuipers, goed nieuws
voor elke cultuur minnende Nederlander: de beperkende maatregelen worden snel
en vrijwel volledig afgebouwd.
Wat betekent dat voor Valleiconcerten?
Helaas voor het concert van morgen, 17 februari, nog niet zoveel: de eerste stap van
de afbouw gaat 18 februari in. We moeten het dus bij maximaal 100 bezoekers
houden en de QR-code is nog verplicht evenals het mondkapje van en naar de
zitplaats. Maar de concerten van 10 maart (Meesters van Morgen), 21 april (Ronald
Brautigam), 24 april (Familiconcert) en 19 mei (het uitgestelde concert van Dmitri
Ferschtman) kunnen we in principe zonder beperkingen houden.
Voor deze vier concerten nog volop kaarten beschikbaar!
Wij zouden zeggen: vier de herwonnen culturele vrijheid, kom naar de Dorpskerk en
geniet van de mooiste muziek die er is. Kaarten kopen is eenvoudig; zie het laatste
stukje van deze Nieuwsbrief.
Volgend seizoen
Wij beloofden u in de vorige Nieuwsbrief dat we het programma van seizoen 2022 –
2023 zouden presenteren. Dat lukt nog niet helemaal want er moeten nog wat
laatste punten op i’s worden gezet.
Maar veel is al wel bekend, met name de meeste data. We hebben van alle
gecancelde concerten uit de voorgaande seizoenen er vier opnieuw kunnen plaatsen
in ons nieuwe programma: Daniël van der Hoeven, Wishful Singing, Forellenkwintet
en Lenneke Ruiten/Thom Jansen. En daar zijn we heel blij mee.
Het ziet er als volgt uit:

13 oktober 2022

Camerata RCO

Mozartprogramma

17 november 2022

Goldmund (strijk)kwartet

muziek van Webern,
Haydn en Mendelssohn

december 2022

Wishful Singing, a capella
zang
Lenneke Ruiten en Thom
Jansen (zang, piano)

advents- en kerstmuziek

februari 2023(exacte
datum volgt nog)

Meesters van Morgen:
MAAT saxofoonkwartet
(overige invulling volgt
nog)

programma nog niet
vastgesteld

16 maart 2023

Daniël van der Hoeven
(piano)

muziek van Schumann en
Bach

20 april 2023

Forellenkwintet

muziek van Schubert en
Vaughan Williams

12 januari 2023

programma nog niet
vastgesteld

De seizoensbrochure met alle informatie over het seizoen 2022 – 2023 kunt u in
ontvangst nemen tijdens ons laatste concert van dit seizoen op 19 mei.
Kaartverkoop nieuwe seizoen
Ten eerste: voor het nieuwe seizoen kunt u, naast losse kaarten, weer
abonnementen kopen
Vanaf 20 mei kunt u kaarten bestellen voor het nieuwe seizoen. U als
belangstellende van Valleiconcerten kunt dat tot 1 juni exclusief doen. De informatie
over het nieuwe seizoen wordt vanaf die datum breed verspreid en de verkoop van
plaatsbewijzen wordt dan algemeen opengesteld.
Kaarten voor de komende concerten
Kijk op de website, onder de knop ‘verkoop’ hoe het bestellen in z’n werk gaat.
Geef alstublieft aan:
- voor welk concert en
- hoeveel kaarten u wilt hebben.
Dat doet u door op uw overschrijving de maand (of de maanden) te vermelden:
mrt., apr en/of mei met achter elke maand het aantal kaarten.
Bij kaarten voor het Familieconcert schrijft u duidelijk ‘Familieconcert’ op de
overschrijving en geeft u aan voor hoeveel kinderen en voor hoeveel volwassenen u
kaarten bestelt.
Ook is het van belang dat u op uw overschrijving uw adres vermeldt zodat wij u de
kaarten kunnen toesturen.

Met vriendelijke groet
Het bestuur

