NIEUWSBRIEF NR. 2, VOORJAAR 2018
Het Clavis Ensemble speelt op dit moment het programma Van Moldau tot Spaarne.
Componisten als Dvorak en Janacek staan op het programma en muziek van onze
eigen Paul Medeiros. Met ander woorden: van Tsjechië naar Nederland, van Praag
naar Haarlem, en dus van daar waar de Moldau stroomt tot aan ons eigen Spaarne.
Het programma is in volle gang en we komen op de mooiste locaties in en om Haarlem:
Kasteel Assemburg (Heemskerk) waar ons studieweekend was met een geweldige
masterclass van een top violist van het Philharmonisch orkest, de Philharmonie in
Haarlem waar we opnieuw mochten spelen tijdens ‘de 48 uur van….”, in de Nieuwe
Kerk stonden we in het voorprogramma van het Kennemer Jeugdorkest en op de
binnenplaats van het Frans Hals museum voelen we ons inmiddels thuis.
Met enige trots kunnen we bovendien melden dat we op uitnodiging van de Vioolschool
Haarlem met een aantal Clavis leden hebben gespeeld in de opening van de live finale
van de Voice Kids. Een programma dat bekeken werd door 1,4 miljoen kijkers.
https://www.youtube.com/watch?v=V9h4sJc-RKo

Repetities live show openingsnummer finale Voice Kids
Zonder de steun van onze trouwe sponsoren, onze vrienden, ons comité van
aanbeveling, de Haarlemse pers en overige fans was dit niet mogelijk geweest. Als
dank voor de ondersteuning sturen we u hierbij wat foto’s en alvast de concertdata voor
komende periode.

Clavis studieweekend in kasteel Assemburg Heemskerk,
waar de masterclass van David Peralta leerzaam en leuk was.

In de Philharmonie tijdens ‘de 48-uur van Janacek en Dvorak’

Optreden op de binnenplaats van het Frans Hals Museum

Voorprogramma KJO in de Nieuwe Kerk

Recentie Haarlems Weekblad

Concert Programma Seizoen 2017/2018
Thema: Van Moldau tot Spaarne
U kunt ons nog horen en zien op de volgende data:
Wat:
Wanneer:
Waar:

lunch-concert
zaterdag 2 juni, 13.15 uur
Grote- of Sint Bavo Kerk,

Wat:
Wanneer:
Waar:

opening Spaarne Concert
zaterdag 7 juli om 15.00 uur
aan het Spaarne

Na de zomer volgen nog 2 concerten en de uitnodiging voor de volgende ‘48 uur
van….’ , volgend seizoen in de Philharmonie, is al binnen. We hopen u bij een van onze
concerten te mogen ontvangen.
Voor actuele informatie zie: www.clavisensemble.nl

Wellicht ten overvloede:
We zijn de fondsen en sponsoren die ons steunen zeer dankbaar. En om de begroting
dekkend te houden is het van groot belang dat u ons blijft steunen. Of dat nu
structureel, eenmalig of als ‘vriend van Clavis’ is. Voor meer informatie zie onze website
of neem contact met ons op via: bestuur@clavisensemble.nl
Stichting Clavis Ensemble beschikt over een culturele ANBI-status, dat houdt in dat we
bij de Belastingdienst geregistreerd staan als een Algemeen Nut Beogende Instelling.
Meer info over wat dat inhoudt vind je hier: www.daargeefjeom.nl/wat-is-een-anbi/ en
bij belastingdienst.nl natuurlijk. Door stimuleringsmaatregelen van de rijksoverheid is
het door onze ANBI-status voordeliger om aan het Clavis Ensemble te schenken. Je
mag door de Geefwet bijvoorbeeld als particulier 25% extra aftrekken van de belasting.

Met speciale dank aan:

Jeroen Elswijk, Vioolbouwer

Comité van Aanbeveling: Paul Witteman en David Peralta

