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ING rek.nr. NL47INGB0001975452 t.n.v. Gelders Opera & Operette Gezelschap. Aangesloten bij: Bond voor Amateurmuziektheater 
en Lichte Koormuziek “BALK” 

 

Njjmegen, september 2022 

 

 

 

Geachte vriend(in) van het GOOG, 

 

Wij hebben goed nieuws voor u. Na een mooie, warme zomer, zijn we weer heerlijk gaan repeteren en is 

iedereen enthousiast.  We hebben tot het einde van het jaar in totaal zeven concerten gepland staan! Zo 

staan er weer een open repetitie en een herfstconcert in ons eigen Lebret op het programma, gaan we een 

kersttournee doen met een geweldige brassband en gaat we de eerste High Tea concerten geven!  

Er komen steeds nieuwe leden bij het koor met goede stemmen en van alle leeftijden. En dat is zo prettig 

samen zingen. Zij komen voor de juiste sfeer en beleving die wij uitstralen en daar kunt u van meegenieten. 

Onderstaande concerten kunt u aanwezig zijn en daar hopen wij op. 

  

❖ dinsdag 13 september Open repetitie in Lebret Oosterbeek. Start 20.00 uur. 

❖ woensdagmiddag 28 september High Tea concert in de Orpheus Apeldoorn. Kaarten te koop bij 

concertzaal. 

❖ zaterdagmiddag 1 oktober High Tea / koffieconcert in de Schaffelaartheater Barneveld. Kaarten via de 

concertzaal. 

❖ dinsdagavond 20.00 uur 4 oktober Herfstconcert in Lebret Oosterbeek 

❖ dinsdagavond 1 november Concert Verzorgingshuis Vreedenhoff Arnhem  

❖ zondagmiddag 20 november hightea Concert Lampegiet Veenendaal (met ensemble). Kaarten via 

concertzaal. 

❖ zaterdagavond 17 december Kerstconcert Doesburg – met brassband Arnhem. Kaarten via website. 

❖ zondagmiddag 18 december Kerstconcert Arnhem – met brassband Arnhem. Kaarten via website. 

 

Graag willen wij u vragen om ons te blijven steunen en misschien hebt u net als ons weer zin in om de 

cultuursector te steunen. Wij willen u graag op attenderen dat dat al mogelijk is om vanaf € 25,00 te 

doneren, maar een grotere bijdrage is ook heel erg welkom. Ik zet het nog even voor u op een rijtje: 

 

❖ Piano (25 euro per jaar): U ontvangt de nieuwsbrief en wordt van alles rondom GOOG en alle 

aanstaande concerten op de hoogte gehouden. Bij alle concerten die u bezoekt krijgt u gereserveerde 

plaatsen. Bij deze vorm krijgt u voor de goede orde nog geen gratis kaarten. 

❖ Mezzo (50 euro per jaar): Hetzelfde als bij piano, inclusief 1 gratis kaart voor 1 eigen concert per jaar. 

❖ Forte (100 euro per jaar): Hetzelfde als bij piano, inclusief 2 gratis kaarten voor 1 eigen concert per jaar 

of 1 gratis kaart voor alle concerten in een jaar 

❖ Fortissimo (200 euro per jaar): Hetzelfde als bij piano, inclusief 2 gratis kaarten voor elk concert. 

 

Het adres is hetzelfde gebleven https://goog.nl/. Wilt u wat horen of zien van ons, dan is het de moeite 

waard om dat via onze site te bekijken en geef het vooral door aan anderen! Tot ziens bij één van onze 

optredens en alvast bedankt voor uw steun! 

 

  

Met vriendelijke groeten van  

 

 

 

Monique Vos, contactpersoon vrienden (tel. 024-3737377) 
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