ZATERDAG 9 JUNI

20.00 tot 21.30 uur | Dorpskerk Bodegraven
Met medewerking van:

Oratoriumkoor Alphen aan den Rijn
Fanfare Promotie Orkest

Unieke muzikale beleving; “klassiek ontmoet fanfare”
Georganiseerd door Stichting Betania Nederland. www.betania.nl | 06-43032606.
Stichting Betania Nederland (SBN) | Zuwe 48 , 2411 ZK Bodegraven | info@betania.nl

VOOR KAARTVERKOOP GA NAAR WWW.BETANIA.NL

BENEFIETCONCERT

Voor Ana

Zonder financiële steun en begeleiding hebben veelbelovende Roemeense meisjes als Ana weinig
kans op goede vooruitzichten. Om haar en vele andere Roemeense meisjes een kansrijke toekomst te
bieden, wordt dit benefietconcert georganiseerd. Het belooft een unieke beleving te worden, waarbij
klassieke werken en concertfanfare elkaar afwisselen. Bijzonder trots zijn we dan ook dat het Oratoriumkoor uit Alphen aan den Rijn en het Fanfare Promotie Orkest, voor Ana, op het podium staan.
Na afloop van het concert is de avond nog niet ten einde, want op het sfeervolle plein voor de
Dorpskerk borrelen we gezellig na.

WAT DOET PROJECT ANA

Stichting Betania Nederland richt zich met Project Ana op
meisjes in de leeftijd van 15 tot 26 jaar. Zij begeleidt hen
op weg naar een beter leven. Gedurende het traject leren
de meisjes op eigen benen te staan en gaan ze studeren.
Het project geeft meisjes faciliteiten tot zelfontplooiing en
zelfstandigheid, waardoor ze uiteindelijk een belangrijke
bijdrage leveren aan de ontwikkeling van hun land. Echter,
zonder uw hulp kunnen meisjes als Ana daar alleen maar
van dromen. Door het bezoeken van het Benefietconcert
voor Ana , helpt u het verschil te maken in hun toekomstperspectieven.

HET ORATORIUMKOOR

Het zeventig leden tellende Oratoriumkoor uit Alphen
aan den Rijn (opgericht in 1916!) heeft ieder jaar een of
twee concerten op het programma staan. Grote klassieke
werken als het Requiem van Rutter en het Requiem van
Duruflé werden eerder al uitgevoerd. En ook tijdens het
Benefietconcert voor Ana brengt het koor aansprekende en
toegankelijke muziekstukken ten gehore van o.a. Vivaldi,
Mendelssohn en Ola Gjeilo.

FANFARE PROMOTIE ORKEST

Als u bij een fanfare denkt aan muzikanten die in uniform
over straat marcheren, dan wordt u door het Fanfare Promotie Orkest (FPO) aangenaam verrast! Dit fanfareorkest
poetst het oubollige imago op, want de bevlogen koperblazers, saxofonisten en slagwerkers uit diverse verenigingen
in het Groene Hart, spelen de sterren van de hemel. Denk
daarbij aan de bekende klassiekers, meeslepende filmmuziek en symfonische pop.

VOOR KAARTVERKOOP EN INFORMATIE:

www.betania.nl (06-43032606)
Comité van aanbeveling: Christiaan van der Kamp
(burgemeester Bodegraven-Reeuwijk), drs. Jan Pieter J.
Lokker (oud-burgemeester Bodegraven-Reeuwijk),
Ds. C.J.W. Verboom (emeritus predikant Bodegraven).

