In het kader van het Festival van Vlaanderen Kempen concerteert Currende op zaterdag 21 september in de
Abdij van Tongerlo met een programma rond de Missa Ave Maris Stella van Josquin Des Prez. Jammer voor wie
nog geen tickets heeft, want dit concert is reeds volledig uitverkocht!
Om het leed te verzachten biedt Currende zijn sympathisanten graag de kans om op donderdag 19 september
om 19.30 uur de generale repetitie van dit concert bij te wonen. Ze vindt plaats in de O.-L.-V.-Hemelvaartkerk
in Mariekerke (Bornem). De toegang is gratis.
Wie kan deze generale repetitie bijwonen?
1. Je bent reeds geregistreerd als Vriend van Currende? Dan heb je recht op twee plaatsen. Om deze plaatsen
te benutten volstaat een mailtje naar info@currende.be met opgave van het aantal gewenste plaatsen voor
Mariekerke (max. 2 per e-mail). Opgelet: gebruik hiervoor hetzelfde e-mailadres als datgene waarmee je
geregistreerd bent op www.currende.be.
2. Je bent nog niet geregistreerd als Vriend van Currende? Geen nood, gewoon even inschrijven op
www.currende.be en vervolgens een mailtje sturen naar info@currende.be met het aantal gewenste plaatsen
(max. 2 per mailadres).
Nuttig om weten:
- er zijn een 100-tal plaatsen beschikbaar. Alleen wie een bevestigingsmail heeft ontvangen kan binnen! Breng
de bevestiging mee als bewijs.
- gelieve een kwartier vóór aanvang aanwezig te zijn.
- een generale repetitie is geen concert maar een onderdeel van het repetitieproces, met alle kenmerken
daaraan verbonden.
-de toegang is gratis, maar elke vrije gift is uiteraard welkom. Zoals je misschien weet is Currende geen
gesubsidieerd ensemble en elke ontvangen euro wordt dan ook zorgvuldig gebruikt om onze artistieke ambities
waar te maken. Giften vanaf 40 EUR via het Koning Boudewijnfonds zijn fiscaal extra voordelig (zie onderaan
deze mail).
Stuur deze mail gerust door naar vrienden en kennissen met belangstelling voor polyfonie en barok. Hoe meer
vrienden, hoe meer vreugd. Iedereen kan zich via www.currende.be vrijblijvend als Vriend van Currende
opgeven om zo op de hoogte te blijven van onze concerten en acties.
We hopen alvast je te mogen begroeten in Mariekerke!
Namens het bestuur van Currende vzw
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Dankzij de Koning Boudewijnstichting kan uw gift - vanaf 40 EUR - officieel een fiscaal voordeel opleveren.
Giften worden aan de Stichting overgeschreven op rekening Bank van de Post
IBAN: BE10 0000 0000 0404
BIC: BPOTBEB1
vermelding 013/2040/00011.
De Koning Boudewijnstichting stuurt de fiscale attesten naar de milde schenkers.

