September 2022

Afscheid
Benson heeft aangegeven dat hij andere plannen heeft en dat hij
per 1 januari 2023 niet meer bij KNK zal dirigeren.
Bregje en Johannes hebben laten weten dat ze te veel
activiteiten hebben en daarom niet meer met KNK mee zullen
spelen.
Dank jullie wel voor jullie inzet en muzikale bijdrage en het gaat jullie goed.

Concert 17 september
Op zaterdag 17 september spelen we van 14.05 tot 14.35 op het Loosduinse
Hoofdplein op podium B.
We verzamelen om 13.30 uur en neem je muziekstandaard en knijpers mee.
Jan Karsdorp is slagwerker bij de KHH en valt dan bij ons in. Hij repeteert
vrijdag 9 en 16 september met ons mee.
Paula heeft een tuba speler gevonden die met ons mee wil spelen. Ook hij komt
9 en 16 september.
We spelen dan de volgende nummers:
Highlights from Fiddler on the Roof
Chanson d’Amour
The Beatles in Concert
Is don’t mean a thing
Beauty and the Beast
Three Aspect of Kurt Weill
Het Dorp (als er tijd genoeg is)

Sponsorkliks
Sponsorkliks heeft € 50,- overgemaakt voor bestellingen die via deze site zijn
geplaatst.
Wil je er aan denken om te kijken of je je online aankopen via Sponsorkliks te
doen?
Het levert niet zo heel veel op, maar alle beetjes helpen.

Nieuw Talent Orkest
Rond deze tijd worden 1600 wijkkranten van Kraayenstein rondgebracht en er
gaat een flyer mee van het NTO.
We gaan deze week op het Loosduinse Hoofdplein raamposters ophangen en
flyers neerleggen in verschillende winkels en volgende week gaan we flyeren in
Vroondaal. Er komen ook berichten op facebook.
Cultuurschakel heeft laten weten dat we € 2000,- krijgen voor het opstarten van
het NTO.

Jaarconcert
Het bestuur van Grandioso Con Anima is langs geweest tijdens een repetitie en
er is een afspraak gemaakt om het programma voor het jaarconcert te bespreken.
De Abdijkerk is gereserveerd voor 25 november.

Verjaardag
10 september

Paula

18 september

Esther

Van harte gefeliciteerd!

Concerten en activiteiten
Zaterdag
Vrijdag
Zaterdag
Vrijdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag

17 september
23 september
15 oktober
25 november
10 december
17 december
17 december

14.05-14.35
18.45-20.30
11.00-12.00
11.00-12.00
11.00-12.00
?????

Loosduinse Hoofdplein
Start Nieuw Talent Orkest
Houtwijk
Jaarconcert/afsluiting NTO
Houtwijk Kerstconcert
Nieuw Berkendael
Kerstconcert Abdijkerk ?????

