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hora/tijd:
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entrada/entree:

CONCERT / MUSICAL
Ensemble FAMUZE
viernes/vrijdag
4 noviembre/november 2016
20:00h (iglesia / kerk open: 19.30h)
Waalse Kerk, Catharinastraat 83, Breda
socios / leden € 6,00 in voorverkoop
invitados / introducés € 7,00 in voorverkoop
entreekaarten in de kerk € 7,50

“Famuze con Amor”

Beste leden van Las Lanzas,

Queridos socios de Las Lanzas:

In de maand november nodigen wij u uit voor
een concert in de Waalse Kerk in het hart van
Breda. Het Ensemble Famuze zal ons
verwarmen met bekende en nog onbekende
liederen met een Spaanse inslag, maar heeft
ook andere muzikale verrassingen voor ons in
petto!

En el mes de noviembre invitamos a socios y
otros de asistir a una noche musical en la
iglesia “Waalse Kerk” en el centro de Breda.
El conjunto Famuze – una familia muy
musical – nos invita a gozar de canciones
ibéricas conocidas, pero también sorprenderá
con otras de origenes diferentes.

Het bestuur dankt de leden van de Comisión
Las Lanzas Musical voor hun inzet om deze
activiteit te realiseren!

¡Damos agradecimiento a las participantes en
la Comisión Las Lanzas Musical por realizar
este activiad!
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FAMUZE
De naam Famuze komt voort uit het feit dat alle leden van dit muziekgezelschap op de een of andere
manier familie van elkaar zijn. Het ensemble bestaat uit:


Jos Kok: gitaar, Portugese gitaar, ukelele en zang



Bernadette Kok: gitaar en zang



Marianne Hillen: viool en zang



Lucie Hillen: artistieke leiding, zang en basgitaar.

Wie zij zijn en hoe de onderlinge verhoudingen precies zitten, leggen zij graag uit in een van
nummers: de Famuze blues. Famuze geniet van het samen muziek maken met en voor anderen.
Maar ook van de veelzijdigheid van muziek. Zij kiezen dan ook nadrukkelijk niet voor één bepaalde
stijl, maar “zappen door stijlen en door landen met liedjes die u vast wel kent”. Pop, klassiek,
kleinkunstliedjes, volksmuziek, steeds met een vleugje nostalgie!
In dit speciale programma voor Las Lanzas zullen zij o.a. spelen en zingen: ‘Gracias a la vida’, ‘Uma
Casa Portuesa fica bem’, ‘Habanera’, ‘El Choclo’, ‘Famuze Blues’, ‘Fantastig toch’ en nog veel meer.

KAARTVERKOOP
Leden van Las Lanzas kunnen kaarten vooraf bestellen voor zichzelf en hun introducés. Zij krijgen
dan een korting op de entreeprijs. Aan de kerk kosten de kaarten voor iedereen € 7,50. In de
voorverkoop is dit € 6,00 voor leden en € 7,00 voor introducés.
Aanmelden en betalen vóór 1 november!
Ik bestel kaarten voor het concert “Famuze con Amor” vrijdag op 4 november 2016 :
Dhr/Mw:

……………………………………………………………………………………………....

Adres:

…..………………………………………………....………………………………………..

E-mail:

……………………………………………………telefoon: ………………......................

Aantal kaarten voor leden

á € 6,00

……………

Aantal kaarten voor introducés

á € 7,00

……………

s.v.p. mailen of per post versturen aan het secretariaat van Las Lanzas
UITERLIJK ZONDAG 30 oktober 2016
secretaris@laslanzas.nl of A.M. Jagers, Keizerstraat 25, 4811 HL Breda
De kosten kunt u vóór 1 november overmaken op de rekening van de penningmeester van Las
Lanzas, bankrekening NL84INGB0002647966, o.v.v. MUSICAL 2016.

P R O G R A M M A2016 – 2017


Vrijdag 9 dec








Zondag 8 jan
Maandag 6 feb
Vrijdag 17 mrt
Vrijdag 7 april
Maandag 15 mei
Zondag 25 juni

Sebastian Luiten – Moderne architectuur verandert het sociale klimaat in
Medellín, Colombia
Sarao con burbujas
Kookworkshop in Oudenbosch bij Debbie Vreugde. Reservedatum 10 februari.
Algemene ledenvergadering
Meer informatie volgt later
Henk W. Singor over Romeins Spanje tot halverwege de derde eeuw
LL Deportivo Cultural

Secretariaat:  Keizerstraat 25, 4811 HL BREDA  076 – 5712902

@ secretaris@laslanzas.nl

IBAN NL84INGB0002647966 – KvK Breda 40282850 – www.laslanzas.nl

