theaterconcert: Flamenco Amazigh
por/door:
día/datum:
hora/tijd:
local/locatie:

De gelegenheidsband FuZion
miercoles/woensdag 05.11.2014
20:15 h
Theater Nieuwe Nobelaer
Anna van Berchemlaan 2, 4872 XE ETTEN-LEUR
www.nieuwenobelaer.nl
entrada/entree: socios/leden € 20,00, introducés € 28,50
Beste leden van Las Lanzas / queridos socios de Las Lanzas:
In de maand november nodigen wij u uit voor een concert in Theater Nieuwe Nobelaer in EttenLeur. Het bestuur dankt de leden van de Comisión Las Lanzas Musical voor hun inzet om deze
activiteit te willen voorbereiden!
Flamenco Amazigh

De Nederlands-Marokkaanse band Imetlaâ houdt de eeuwenoude Izran levend, een schat aan
levensliederen van de Amazigh-gemeenschap uit het Marokkaanse Rifgebergte. Aangevuld
met flamencomuzikanten ontstaat zo de gelegenheidscombinatie FuZion, die de Berberse
muziek mixt met traditionele Flamenco. Een concert vol opzwepende en melancholieke
Marokkaanse en Andalusische klanken, met een centrale rol voor de schitterende zang van
Erminia Fernández Córdoba.
Entree: € 28,50 voor eersterangs-plaats. Leden krijgen een korting van € 8,50 p.p.
De prijs is inclusief garderobe, (pauze-)consumptie en proeverijtje uit het land van herkomst.
Voorafgaand aan de uitvoering kunt u deelnemen aan een theaterdiner. Aanvang 17.30 uur.
Nieuwe Nobelaer biedt een driegangenmenu voor € 28,50.
Voorgerecht
Serranoham met een salade van geitenkaas, granaatappel
en krokante noten op een bedje van krokant filodeeg
brood en boter
Hoofdgerecht
Rode mul op een bedje van gemarineerde groenten met
kappertjes, olijven en saffraan,
basilicumschuim en gepofte Franse Ratte aardappels
Dessert
Salade van sinaasappel/grapefruit gemarineerd met
gember en ‘licor 43’
boerderij-vanilleijs
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De leden van Las Lanzas zitten als groep bij elkaar in het restaurant. Ook in de theaterzaal is
dit het geval.
Onderstaand treft u het aanmeldingsformulier voor deze avond aan. Introducés zijn van harte
welkom!
Uw aanmelding voor concert en/of theaterdiner dient uiterlijk 24 oktober a.s. binnen te zijn.
Uw aanmelding is definitief als de betaling ontvangen is.
Wie ná 24 oktober nog wil deelnemen moet de kaarten rechtstreeks bij Theater Nieuwe
Nobelaer (www.nieuwenobelaer.nl of 076 076-504 52 00) bestellen en kan geen gebruik maken
van de ledenkorting.
We verheugen ons op een muzikale en/of culinaire avond en hopen velen van u te treffen in
Theater Nieuwe Nobelaer.
Comisión Las Lanzas Musical
Arianne van Oerle-van der Vaart
Anneke Gielen

AANMELDING LAS LANZAS MUSICAL 2014 op woensdag 5 november 2014
De heer/mevrouw………………………………………………………………………………
Telefoon……………………………….
Straat + huisnummer ………………………………………………………………………….
PC + woonplaats ………………………………………………………………………………
e-mailadres …………………………………………………………………………………….
Reservering voor het concert van de gelegenheidsband FuZion met Flamenco Amazigh in
Theater Nieuwe Nobelaer, Etten-Leur:
aantal personen:

…………. lid Las Lanzas € 20,00 p.p.

aantal personen:

…………. geen lid € 28,50 p.p.

driegangen theatermenu: …………….. personen à € 28,50.
Betaling:
De totale kosten kunnen worden overgemaakt op de rekening van de penningmeester van Las
Lanzas ING-bank IBAN NL84INGB0002647966 onder vermelding van: LL Musical 2014.
Na betaling ingevuld formulier opsturen naar:
Arianne van Oerle-van der Vaart, Molenstraat 17, 5268KD Helvoirt
óf e-mail naar: afamoeva@ziggo.nl
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