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Première met Sous le ciel de Paris
UITGAAN & VRIJE TIJD  |  08 september 2015   |   reageer   Door Goede Rede Concerten ,
Dichtbijmeeschrijver

ALMERE - Op zondagmiddag 13 september wordt
het éérste Goede Rede Concert ‘Sous le ciel de
Paris’ uitgevoerd door de Gitaarsalon Roadshow.
Goede Rede Concerten is een nieuw podium voor
klassieke muziek in Almere.

De gitaarsalon Roadshow bestaat uit zes virtuoze
gitaristen en zijn stuk voor stuk bekende gezichten op
het Nederlandse en internationale concertpodium. Zij
brengen in een ware salonsfeer in Goede Rede een
veelkleurig programma, variërend van Bach
tot Einaudi, van Debussy tot Django en van
Praetorius tot tango. Allemaal in de warme klanken
van de gitaar! 

Het concert begint om 15.30 uur in Goede Rede en wordt afgesloten met een drankje en hapje. En
er is een expositie met schilderijen van de Almeerse kunstenares Ans Duin te bewonderen. 

De Goede Rede Concerten zijn klassiek in brede zin: traditioneel klassiek maar
ook modern en met verbindingen naar volksmuziek, pop, jazz en muziek uit
andere culturen. Interessant voor jong en oud. In het seizoen 2015-2016 brengt
Goede Rede Concerten zo’n veertien heel verschillende concerten.

Voor wie wil proeven aan Goede Rede Concerten is er de kennismakingskaart voor alle vijf
concerten in 2015. Zo’n passe-partout kost 60 euro. Kaarten zijn natuurlijk ook per concert
verkrijgbaar. Gemiddeld kost een kaart 15 euro. Kinderen en jongeren t/m 18 jaar betalen 5
euro. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de zaal of via de website www.goederedeconcerten.nl

Zoek je meer uitgaanstips? Check de agenda in de Dichtbij-app!
Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 08 september 2015
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Gitaarsalon Roadshow (Foto: Goede Rede Concerten )
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