Van: Dongen, Hetty van <hetty.van.dongen@maastricht.nl>
Date: do 5 sep. 2019 om 14:10
Subject: Korenactie: 25% korting op 3 concerten tijdens Musica Sacra Maastricht!
To: Dongen, Hetty van <hetty.van.dongen@maastricht.nl>

Geachte mevrouw, heer,

Van 19 t/m 22 september vindt de 37e editie plaats van Musica Sacra Maastricht. Het thema van
2019, Bidden & Smeken, keert terug in de vele programma’s van het vierdaagse kunstenfestival, dat
plaatsvindt op unieke locaties in de historische binnenstad van Maastricht en daarbuiten.
Het uitgebreide festivalprogramma bestaat uit muziek, dans, theater, film, spoken word en exposities
van internationale, nationale en regionale allure.

Graag brengen we dit festival bij u onder de aandacht omdat er ook een aantal bijzondere
koorconcerten plaatsvinden: het Limburgse koor Ad Mosam Barock, het vrouwenkoor Amaranthe
(prijswinnaar tijdens het internationale korenfestival in Kerkrade) en het vocale topensemble
Cappella Amsterdam.
We stellen het zeer op prijs wanneer u deze mail wilt verspreiden onder uw leden want:

Speciaal voor koren heeft Musica Sacra een actie georganiseerd waarbij
koorleden 25% korting krijgen op de entreeprijs van de volgende drie
concerten:

1) Ad Mosam Barock / Vriendenconcert ‘Bekoren en aanbidden’: zaterdag 21
september, 15.00 uur
Locatie: Sint Martinuskerk in Maastricht
Entreeprijs 18 euro.
Nieuwe entreeprijs: 13,50 euro
4,50 euro korting dus = 25%

Klik hier voor informatie over het programma van Ad Mosam Barock

2) Amaranthe / Hymn tot he Virgin: zaterdag 21 september, 17.00 uur
Locatie: Kapel Zusters onder de Bogen in Maastricht
Entreeprijs 12 euro
Nieuwe entreeprijs: 9 euro
3 euro korting dus = 25%

Klik hier voor meer informatie over het programma van Amaranthe

3) Cappella Amsterdam /Love Letters: zondag 22 september, 15.00 uur
Locatie: Onze Lieve Vrouwebasiliek in Maastricht
Entreeprijs 20 euro.
Nieuwe entree prijs: 15 euro.
5 euro korting dus = 25%

Klik hier voor meer informatie over het programma van Cappella Amsterdam

Hoe kunt u in aanmerking komen voor de korting?
Bel de UITbalie van Theater aan het Vrijthof (043 350 55 55), geef aan om welk concert het
gaat en noem het codewoord Bidden. Bespreek verder met de medewerkster hoe u de
tickets met korting wilt ontvangen, per mail als eticket of per post?

We hopen u te zien bij een van de concerten van Musica Sacra! Zie voor het complete programma:
www.musicasacramaastricht.nl

Met hartelijke groet,

Hetty van Dongen

PS: bent u meer in opera geïnteresseerd? Bezoek dan de op 26 september voor slechts 5 euro de
lezing “Beleef Opera” in Theater aan het Vrijthof waar onze vaste inleidster en opera-deskundige
Len van Schaik u meeneemt door het aanbod aan opera’s. Ze vertelt ook over de
ontstaansgeschiedenis van dit genre. Uiteraard gelardeerd met mooi muziekfragmenten. Dit ook aan
de hand van de producties van Opera Zuid, Nederlandse Reisopera en het nieuwe gezelschap Opera
Compact die komend seizoen een podium.
Locatie: Bovenzaal Theater aan het Vrijthof
Tijdstip: 19.30 uur
Klik hier voor meer informatie
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