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Meld u vandaag nog aan als Vriend van het Herdenkingsconcert ’s-Hertogenbosch!  
Op vrijdag 4 mei 2018 vindt de jaarlijkse herdenking van de gevallenen plaats. Net als vorig 
jaar zullen een herdenkingsdienst (aanvang 18.30 uur Grote Kerk, Kerkplein) en de 
kranslegging in de Casinotuin voorafgaan aan het herdenkingsconcert in het Jheronimus Bosch 
Art Center.  
 
Het gratis toegankelijke herdenkingsconcert – waarin o.a. uitgevoerd wordt het Requiem van 
Gabriel Fauré– begint om 20.45 uur. Reserveren is noodzakelijk en als ‘Vriend’ heeft u zelfs 
voorrang….  
 
Wij hebben twee keuzes voor u:  
1. Vriend: voor €10,00 bent u verzekerd van een toegangskaart (vrije plaats keuze). 
 
2. Vriend Extra: voor €20,00 bent u verzekerd van een toegangskaart én reserveren wij voor u, 
op naam, een goede zitplaats. Afhankelijk van het aantal Vrienden zullen wij een plaats voor u 
reserveren op rij 3 t/m rij 8.  
Daarnaast ontvangt u als Vriend Extra nog meer extra’s:  
- u bent van harte welkom om op 29 oktober 2017 kennis te maken met het Requiem van 
Gabriel Fauré. Deze middag zal plaatsvinden in Cultureelcentrum Tiliander te Oisterwijk. 
12.00-13.00uur - lunchconcertje inclusief toelichting door pianist/dirigent Bernhard Touwen 
14.00-16.00 - zangers die zich hebben opgegeven zullen aan het Requiem werken o.l.v. de 
dirigent. 
- In een vergevorderd stadium ontvangt u een uitnodiging om een repetitie van het 
Herdenkingskoor mee te maken  
- en wordt u uitgenodigd voor een drankje na afloop van het concert op 4 mei, samen met de 
uitvoerenden en overige genodigden. 
 
Belangrijk: Onze stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als culturele ANBI.  
Voordeel is dat uw schenkingen aan onze stichting fiscaal aftrekbaar zijn. 
Deze regeling geldt alleen voor culturele instellingen en kunt u nalezen op: 
www.belastingdienst.nl  
 
Uw aanmelding om Vriend of Vriend Extra te worden kunt u kenbaar maken via mail 

info@herdenkingsconcertdenbosch.nl of telefonisch 06-12337956 (secretaris Hedwig van 

Grinsven). U wordt dan door de stichting nader geïnformeerd. 

 


