Organisatie
De organisatie is in handen van
het Convent van Ex-Prinsen der
On-Ganse, vertegenwoordigd door
Jan Kuijpers, Arno Klijntjes,
Alex van Hooff, Frank Rouwen,
Alexander van den Hoven en
Raymond Kohlmann.
Het batig saldo van de avond gaat
naar het sociale carnaval in de
diverse zorgcentra en ziekenhuis
Rijnstate.
Tevens wordt een deel van de
opbrengst besteed aan het jaardoel
2015: zorgboerderij Hoeve Klein
Mariëndaal.

Informatie
Meer informatie vindt u op de
website www.galaconcert.nl.
Vragen kunt u mailen naar
galaconcertarnhem@gmail.com.

De gewaardeerde sponsoren van het voorgaande Galaconcert dat plaatsvond op 15 februari 2014 waren:

Al 44 jaar uw mooiste avond uit!

Galaconcert
Arnhem
Zaterdagavond 7 februari 2015
Aanvang 20.00 uur
Musis Sacrum Arnhem

Bestel
uw
kaarten
nu!

Kaarten bestellen

peter smits

club soda

Wees welkom op het 44ste Galaconcert!
Met deze avond willen wij u en uw relaties een fantastisch muzikaal avondvullend
programma bieden.
De Galaconcert avond is een bijzondere en feestelijke avond uit! U geniet van een
inspirerende compilatie van klassieke en populaire muziek. Na afloop van het concert
(rond 22.30 uur) kunt u dansen op de muziek van dansorkest Club Soda of gezellig
napraten in de diverse zalen van het prachtige Musis Sacrum.
Het concert en het feest zijn een gala-avond. Kies voor deze avond extra mooie en
stijlvolle kleding! Als het kan: dames in het lang, heren in smoking.
Meer informatie op www.galaconcert.nl

U bestelt de kaarten door overmaking van het totaalbedrag
(indien gewenst ontvangt u een zakelijke factuur)

op bankrekening NL 74 RABO 0151 5267 88.
Kaarten kosten € 49,50 per stuk.

Foto’s: Peter Drent, Gansekiekers e.a.

bert simhoffer

Orkest
Arnhems Promenade Orkest (apo)
Dirigent
Peter Smits
Arrangeur
Rudy Böhmer
Solisten
Bert Simhoffer (bariton)
Arjan Stoop (bas tuba hgo)
Combo
Cor Knegjens, Peter van Leeuwen,
Bart Tarenskeen en Eddie Conard
Presentatie
Angelique Krüger
Afterparty
Club Soda
Met medewerking van
de Arnhem Band,
jachthoorblazers ‘de Overlopers’
en koor ‘A Sign of Friendship’

Donderdagavond 29 januari vanaf 17.00 tot 21.00 uur
kunnen de kaarten afgehaald worden
in Musis Sacrum.
Desgewenst ontvangt u de kaarten per post.
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