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Netwerkevenement
Residentie Bach Ensembles
Dinsdag 6 oktober 2015

Residentie Bach Ensembles
organiseren een netwerkevenement in
Het Spaansche Hof
RBE
De Residentie Bach Ensembles (RBE) bestaan uit het Residentie
Bachkoor, het Residentie Kamerkoor, het Residentie Bachorkest
en de Stichting Cantatediensten Kloosterkerk. Op het programma
van de koren stonden de afgelopen jaren onder andere Bachcan
tates in de Haagse Kloosterkerk, de Matthäus- en Johannes-Passion van J.S. Bach, de muzikale omlijsting van de herdenking bij
het Indisch Monument, optredens bij het Festival Classique en bij
plechtigheden van het Koninklijk Huis.
Bij de optredens worden de koren meestal begeleid door het Resi
dentie Bachorkest, dat bestaat uit professionele musici. De koren
bestaan uit amateurs van hoog niveau. Het geheel staat onder lei
ding van dirigent Jos Vermunt.

Programma
Vanaf 17.30
18.00
18.30
19.00
20.30
21.00
21.30

Muzikaal netwerkevenement
De RBE nodigen bedrijven en hun gasten uit voor een diner om
lijst met muziek. Op een van de mooiste locaties van Den Haag
bieden wij een uitstekende gelegenheid om bestaande relaties te
versterken en nieuwe verbindingen aan te gaan.
Wij zijn op zoek naar organisaties die een hele of halve tafel van
acht of vier personen zouden willen afnemen. Zij beleven met
hun relaties een bijzondere avond en steunen tegelijkertijd de RBE
en het Haagse klassieke muziekleven. Voor deze avond richten
wij ons op de zakelijke dienstverleners en de grotere bedrijven uit
de Haagse regio.
Tijdens het diner op dinsdag 6 oktober 2015 zingt het Residentie
Kamerkoor voor u een speciaal programma met werk dat u zal
verrassen naast koorstukken die u bekend in de oren zullen klin
ken. Daarnaast bieden wij u een voorstelling van muziektheater
gezelschap Schoon aan de Haak. De groep staat garant voor een
veelzijdig, verrassend, energiek, hilarisch, ontroerend en interac
tief programma van hoog muzikaal niveau.

Locatie
Het Spaansche Hof
Westeinde 12
2512 HD Den Haag

Wij verwelkomen u en uw relaties graag op 6 oktober in
Het Spaansche Hof voor onze muzikale netwerkavond!

ontvangst met borrel en hapjes
opening en welkomstwoord
concert RBE
voor- en hoofdgerecht
muziektheater van Schoon aan de Haak
dessert
koffie en thee

Kosten
De kosten van een hele tafel van acht personen bedragen €3200
en van een halve tafel van vier personen €1600 (beide bedragen
excl. BTW).

Organisatie van het netwerkevenement
Hester Insinger
E: hesterinsinger@gmail.com
T: 06 55692902
Met uw vragen kunt u terecht bij
de commissie Netwerkevenementen van de RBE.
Residentie Bach Ensembles
Voorzitter
Frans Willem Hogewind
Zakelijk leider Ellen van der Sar
E: info@bachensembles.nl
T: 06 30295178
www.bachensembles.nl

