14
maart 2019

Regionaal Senioren Orkest Hilvarenbeek
Speciale
uitvoering

Kras
op cruise

Op vrijdag 12 april a.s. verzorgt het Regionaal Senioren Orkest een
uitvoering speciaal bestemd voor Senioren In CC Elckerlyc in Hilvarenbeek.
Hierbij worden alle senioren van de Gemeente Hilvarenbeek uitgenodigd.
De kosten bedragen € 5,--per persoon waaronder inbegrepen een
consumptie in de pauze. De € 5,-- dient te worden voldaan bij
binnenkomst. Het belooft een zeer geanimeerde middag te worden door
mensen van onze doelgroep voor mensen van onze doelgroep.
De aanvang is 14.00 uur. De zaal gaat open om 13.30 uur

Revue productie door de Gouden Mix
Vrijdag 3 mei 2019 in CC Elckerlyc, aanvang 14:00 uur
Deze muzikale theatershow speelt zich af op het voordek van een
cruiseboot met direct zicht op de brug en toegangen naar de diverse
dekken en de hutten. De reis voert het gezelschap langs West- en ZuidEuropese landen met vertrek vanuit Nederland en waarbij vervolgens de
landen België, Frankrijk, Spanje, Italië en Griekenland worden aangedaan.
Het gezelschap is zeer gemêleerd en bestaat uit volkse dames en heren,
bridgedames, een baron en barones, een bijzonder aardig eenvoudig maar
toch chique echtpaar, voetbalsupporters (uitgelaten-burgerlijk-ordinair) en
de bemanning met kapitein en stewardess.
De kapitein belooft dat het een droomcruise gaat worden, waar alles draait
om ontspanning, entertainment en bezoeken aan verschillende steden. Het
zal de passagiers aan niets ontbreken. Ze gaan met regelmaat van boord,
waarbij alle vervoer tijdens de excursies vanaf de terminal wordt
georganiseerd.
In deze revue zijn een 40-tal liedjes opgenomen, die vrijwel allemaal wel
bekend zijn bij ons publiek. En vele ervan kunnen worden meegezongen.
Hiermee wordt weer ingestoken op de interactie tussen publiek en spelers.
Gaat u met De Gouden Mix mee op cruise?

Pluskoor de Kempen
Orfeo

Het Pluskoor de Kempen verzorgt een verrassend concert met vertelster
en strijkersensemble. Het gaat over het verhaal Orfeo. Over liefde en
verlies van de geliefde. Het is een oud thema uit de Griekse mythologie,
aangekleed met mooie muziek.
Het concert op 14 april begint om 15.00 uur in het Jan van Besouwhuis in
Goirle. KBO leden krijgen € 2,50 korting op het toegangskaartje.
Reserveren op pluskoorkempen@gmail.com. Kaartverkoop aan de zaal,
wel vermelden KBO-lid.

Iemand uitnodigingen voor een activiteit ter kennismaking?
kboheb@gmail.com

www.kbo-hilvarenbeek.nl

