Zomeravondconcert zondag 2 juli
Voor de derde keer organiseert Rotary Club Bunnik in samenwerking met Brothers Horeca
Groep op 2 juli aanstaande het Kromme Rijn Zomeravondconcert bij kasteel Cammingha in
Bunnik. Na twee eerdere concerten wordt het langzaam aan een traditie op de Bunnikse
culturele agenda.
Het concert wordt vooraf gegaan door
een walking dinner in de tuin van de
Landgoederij waarna het openlucht
concert plaatsvindt met zicht op het
kasteel. Dit jaar zal het concert worden
gegeven door Symfonieorkest Haerlem
onder leiding van dirigent Nicholas
Devons en met solist Caspar Horsch viool. Er staan drie werken op het
programma: Balakirev -Ouverture op 3 Russische thema’s, Saint-Saëns - Vioolconcert nr. 3 en
Beethoven - Symfonie nr. 7.
Opbrengst voor Timon
Uiteraard is ook dit jaar weer gekozen voor een goed doel waar Rotary Club Bunnik de
opbrengst van het concert aan wil schenken. Timon, een organisatie die helpt bij problemen
met het opvoeden en bij het opgroeien van kinderen, heeft voor de crisisopvang in Zeist geld
nodig voor het opknappen van de jongerenkamers en gezamenlijke ruimte. Daar wil Rotary
Club Bunnik graag een bijdrage aan leveren. Spreken concert en het verbeteren van de
crisisopvang voor kinderen van Timon u aan, dan zien wij u graag op 2 juli bij het walking dinner
en concert.
Het evenement vindt plaats bij De Landgoederij, Camminghalaan 30, Bunnik. Aanvang vanaf
16:30 uur, einde circa 21:45 uur. Kaarten à € 29,50 (walking dinner en concert) alleen in de
voorverkoop bij Boekhandel Van Ravenswaaij Bunnik, Primera Odijk en Anno’s Dagwinkel
Werkhoven en bij leden van Rotary Club Bunnik.
U kunt ook kaarten bestellen door een e-mail te sturen naar info@zomeravondconcert.nl Geef
daarbij op het aantal kaarten en uw telefoonnummer. We nemen contact met u op.
Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar info@zomeravondconcert.nl !



