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811 dagen Oostelijk Middellandse Zeegebied Vertrekdata 1 en 13 juni

WAANZINNIGE STUNT EN LAAGSTE PRIJS IN NEDERLAND € 621,�*pp buitenhut
U bezoekt o.a. Istanbul, Kusadasi, Bodrum, Rhodos, Santorini, Athene, Mykonos en Kreta

Toerkoop Reisburo Globus
Einsteinstraat 18  Maastricht

T: (043) 367 17 00  www.reisburoglobus.nl

SUPER Cruiseaanbieding Rhapsody of the Seas van Royal Caribbean Cruise line

*Excl havengelden (€ 183,� ) en fooien (€ 77,� ) pp en excl vluchten (in overleg)

Een waardige afsluiter van drie dolle dagen: op

aswoensdag 18 februari 2015 gaat om 11 minu-

ten over acht 's avonds het tiende Eijsdens Hier-

ingbiete Konzèr van start...

Dit evenement, georganiseerd door muziek ensem-

ble Da Capo 2000 in samenwerking met carnavals-

vereniging De Druugsjliepers, is een jaarlijks met

groot succes terugkomend gebeuren. Het concert

is bedoeld voor iedereen - jong en oud - die nog

even rustig wil nagenieten van de carnaval en ook

voor diegenen die geen carnaval gevierd hebben.

Er wordt een leuke en gezellige avond geboden met

sfeervolle muziek, meezingers, humor, een

drankje, harinkje en een dansje voor de liefheb-

bers.

De muziek wordt afwisselend verzorgd door Da

Capo 2000 en het salonorkest Wiener Soirée.

Beide ensembles onder leiding van de Eijsdense

musicus Ger Chappin. Da Capo 2000 bestaat uit

enthousiaste muzikanten die zin hebben in deze

avond en u laten genieten van o.a. marsen, walsen

en populaire muziek. Het salonorkest Wiener Soi-

rée bestaat o.a. uit leden van het Orchestre Phil-

harmonique Royal de Liège. Zij spelen muziek van

Johann Strauß en vele andere beroemde componisten.

Dit jaar zijn er twee solisten van de partij (foto’s): sopraan

Britt Truyts en trompettist Juan Antonio Martinez Escri-

bano.

Britt Truyts is geboren en getogen in België. Ze vol-

tooide haar opleiding aan het Conservatorium van

Maastricht en de Opera Studio Amsterdam. 

Juan Antonio Martinez Escribano is van Spaanse af-

komst. Hij studeerde aan het Conservatorium

'Tomás de Torrejón y Velasco' te Albacete en ver-

volgde zijn opleiding aan het conservatorium 'Rafael

Orozco' in Córdoba. Momenteel is hij verbonden aan

het Orchestre Philharmonique Royal de Liège.

Prins Lou I van CV De Druugsjliepers

zal samen met zijn Raad van Elf ook

aanwezig zijn, waarmee er nog even

iets van de carnavaleske sfeer ge-

proefd kan worden.

De Druugsjliepers en Da Capo 2000

kijken er naar uit u te verwelkomen

bij dit unieke evenement in een

sfeervol Cultureel Centrum.

Aswoensdag 18 februari 2015, Cul-

tureel Centrum, Breusterstraat 23

te Eijsden, aanvang 20.11 uur, entree € 9,- p.p. /

voorverkoop € 7,50.

U kunt uw kaarten nu ook online bestellen tegen de

speciale voorverkoopprijs via www.dacapo2000.nl. 

Wilt u liever zelf kaarten afhalen? Dat kan ook. Ze zijn in

voorverkoop verkrijgbaar bij:

• Lidwine Partouns, Kerkstraat Eijsden.

• Kadoshop Prickaerts, Breusterstraat Eijsden.

• Cultureel Centrum, Breusterstraat Eijsden (na 19 uur). 

• De leden van Da Capo 2000 of CV De Druugsjliepers.

Het 10e Eijsdens Hieringbiete Konzèr

Lei
Tekstvak




