
 

 

Verrassende Ontmoetingen 
Herfstconcert - zondag 16 november 14:30 uur 

Concertzaal Tilburg 
De meest kleurrijke concertzaal van het zuiden 

 
 

 
Franka van Dommelen, zang 

 

Kleurrijk… dat is de concertzaal in Tilburg bij uitstek! De bijzondere creatie van architect Jo 

Coenen en lichtkunstenaar Peter Struycken maakt de zaal tot een lust voor het oog en voor 

het oor. Die veelkleurigheid komt zeker ook terug in de programmering van het concert op 

16 november as. 

 

Harmonie Sint Gregorius Haaren 

dirigent: Chris Derikx, sopraan: Franka van Dommelen 

 

Amsterdamse Tramharmonie 

dirigent: Jacco Nefs, sopraan: Laetitia Gerards 

 

De concertserie Verrassende Ontmoetingen biedt professionele en bijzondere podia aan ter 

promotie van de Harmonie-, Fanfare- en Brassbandmuziek. Door te kiezen voor kwaliteit wil 

men een langdurige bijdrage leveren aan de ontwikkeling en de promotie van deze sector. De 

opzet van de concertserie is dat twee orkesten aan elkaar gekoppeld worden waardoor het 

publiek een bijzonder en afwisselend programma voorgeschoteld krijgt. 

 

Sint Gregorius is uitgenodigd om op 16 november aanstaande in de concertzaal van Tilburg 

een concert te verzorgen met de Amsterdamse Tramharmonie, een orkest van wereldniveau 

dat op het jongste Wereld Muziek Concours (WMC) hoge ogen heeft gegooid. De orkesten 

brengen een gevarieerd Amerikaans programma. U hoort onder meer muziek van Samuel 

Barber, Frank Ticheli, J.P. Sousa, Eric Whitacre en Aaron Copland. 

 

Wij zijn zeer verheugd te kunnen melden dat Franka van Dommelen, sopraan met Haarense 

roots, medewerking zal verlenen aan het concert. Onder begeleiding van het harmonieorkest 

soleert zij in Knoxville: Summer of 1915 van Samuel Barber. 

 

Voorverkoop: € 12,50 [incl. 1 consumptie/garderobe/programma] 

verrassendeontmoetingen@sintgregorius.nl  

Bank: NL 56 RABO 0 118 111 485 

of bij: OpjeBest, Kerkstraat  32, Haaren 

mailto:verrassendeontmoetingen@sintgregorius.nl


 
 
 

Verrassende Ontmoetingen 
Herfstconcert - zondag 16 november 14:30 uur 

Concertzaal Tilburg 
De meest kleurrijke concertzaal van het zuiden 

 
 
 
 
 

Bestelformulier concert 16 november 2014 

                                     

Naam: 

 

Adres: 

 

Postcode/woonplaats: 

 

Telefoon: 

 

E-mail: 

 

 
bestelt hierbij:                 ………. x kortingskaarten à € 12,50 
 
                        de prijs is inclusief 1 gratis consumptie in de pauze / gratis garderobe /programma 

 
 

 
Totaal te betalen bedrag  € …………….             Ontvangen: 
 

 

 

 

 U kunt online bestellen verrassendeontmoetingen@sintgregorius.nl 

 óf in de winkel OpjeBest, Kerkstraat 32 in Haaren 

 óf via dit bestelformulier 

  

 

 

Secretariaat: Theresialaan 69, 5262 BL Vught, tel. 06 412 621 28 

Bank: NL 56 RABO 0 118 111 485 

verrassendeontmoetingen@sintgregorius.nl 

 

mailto:verrassendeontmoetingen@sintgregorius.nl
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