Arnhem, 22 september 2015
De Gala Concert Commissie presenteert hierbij met grote trots de namen van de dirigent en solisten voor het
45e Gala Concert op zaterdag 23 januari 2016.
Gedurende de zomermaanden is er hard gewerkt aan een nieuwe formule Gala Concert, die wederom gaat
plaatsvinden in de mooie concertzaal van Musis Sacrum. Ondanks de verbouwing aan een gedeelte van
Musis Sacrum zal het een verassende Gala avond worden, waarbij klasse en stijl is behouden en het Galaconcert en
feestavond tot één geheel samensmelten.
Eerder meldden wij al dat de Marinierskapel der Koninklijke Marine ons die avond komt voorzien van mooie klanken.
Wij kunnen u nu ook de dirigent kenbaar maken. Wellicht zag u hem vrijdag jl. als leiding geven aan Het Gelders Orkest
tijdens de Bridge to Liberation Experience. Zijn naam? Arjan Tien www.arjantien.com
Onderstaande solisten heeft de Concert Commissie kunnen contracteren .
Naast deze mooie musicalster hebben wij een veelzijdig artiest
weten te boeken. Zijn naam?

Pia Douwes
Een mooie dame met een stem als van
goud. De in Amsterdam geboren Pia
Douwes behoort in Europa tot de meest
succesvolle musicalactrices. In de
Weense wereldpremière van Elisabeth
(1992-1994) creëerde Pia de titelrol en
vertolkte ze haar paraderol ook in
Scheveningen (2000), Essen (2001),
Stuttgart (2006) en Berlijn (2008). Op Broadway, New York
(2004), en in het Londonse West End (2004,2009) stond ze in
Chicago als Velma Kelly op het toneel. Met haar creatie als
Milady de Winter in 3 Musketiers straalde ze in de
Rotterdamse wereldpremière (2003) en later ook in Berlijn
(2005) en Stuttgart (2006-2007). Haar laatste bekende rol was
in Billy Elliot (Mrs. Wilkinson), 2014/2015, Scheveningen.
www.piadouwes.com

Jeroen van der Boom
De meeste mensen kennen Jeroen van
der Boom nu als presentator van zijn
laatste programma Holland Zingt.
Naast presentator is Jeroen ook een
zanger. En wat voor één! Mede door
zijn bekende nummers als; Jij bent zo,
Eén Wereld en Het is over stond
Jeroen op 11 oktober 2008 in de Heineken Music Hall te
Amsterdam met zijn tweede grote liveshow. Sinds 2009 maakt
Jeroen ook deel uit van de succesformule Toppers in Concert.
Tijdens de laatste editie van Sail speelde Jeroen al samen met
de Marinierskapel. Klik hier voor de beelden;
www.jeroenvanderboom.nl

Succes verzekerd!
De Gala Concert Commissie meent met deze bovenstaande topartiesten tezamen met de Marinierskapel en de afterparty
band Club Soda de ingrediënten te hebben voor een fantastische Gala feestavond.

Voor het goede doel
Jazeker, de opbrengst is voor het goede doel! Het batig saldo van dit Gala Concert wordt o.a. besteed aan het sociale
carnaval voor diverse Arnhemse zorginstellingen zoals: Ziekenhuis Rijnstate, Insula Dei, Regina Pacis, ’s Koonings Jaght
etc. Tevens wordt er ieder jaar een cheque van €5000,00 aan een goed doel geschonken in de gemeente Arnhem. Dit
jaar is dat Bouwspeelplaats De Leuke Linde www.deleukelinde.nl
Wij hopen dat u even enthousiast bent geworden als wij en zien u graag als onze gast, met vrienden, familie en
kennissen komen naar deze bijzonder mooie Gala-avond!
Graag tot ziens op zaterdag 23 januari 2016 te Musis Sacrum Arnhem!!

Kijk op www.galaconcert.nl en www.facebook.com/galaconcert voor meer informatie.
De huidige Gala Concert Commissie bestaat uit:
Alex van Hooff ~ Alexander van den Hoven ~ Raymond Kohlmann ~ Frank Rouwen ~ Paul Elbers
Ons algemene email adres is

galaconcertarnhem@gmail.com

