Concert tvv. Lotus Care foundation

Belgium Brass
Zondag 4 december - Hotel beveren - 10.30u
Gentseweg 280, 9120 Beveren-Waas

Gratis deelname / inschrijven via:
www.hotelbeveren.be/zalen-events

Belgian Brass
Het koperensemble Belgian Brass is ontstaan uit
het voormalig kwintet Belgian Brass Soloists.
Artistiek leider Manu Mellaerts lanceerde het idee
om een grotere, meer polyvalente groep musici te
verenigen, om zo de artistieke mogelijkheden van dit
ensemble te verruimen. Door dit “nieuwe concept” kon
dan ook meer dynamisch bereik en een groter artistiek
kleurenpalet gecreëerd worden.
Belgian Brass wil muziek van alle tijden en genres
brengen, en dit voor een zo ruim mogelijk publiek.
Steeds op een artistiek verantwoorde manier en met
topkwaliteit in het achterhoofd. Om dit te
garanderen is het ensemble samengesteld uit
eminente musici die allen een solistenplaats in diverse
symfonische orkesten verworven hebben. Hierdoor
kan Belgian Brass tot het uiterste gaan, zowel in de
keuze van repertoire, als in het verleggen van grenzen
qua virtuositeit en muzikaliteit.
Ook de toevoeging van slagwerk, evenals de keuze
om in verschillende opstellingen te willen werken,
zorgen voor een modern, flexibel en toch herkenbaar ensemble. Het is dan ook niet toevallig dat de
debuut-CD van het ensemble ‘Pushing the Limits’ als
titel meekreeg.
Om het meest uiteenlopende “luisterpubliek” te
kunnen bereiken, is het samenstellen van een “evenwichtig” concertprogramma van groot belang. Door
de samenbreng van het talent, ervaring en vooral
door hun artistieke gedrevenheid, kunnen de 12
musici van Belgian Brass omgaan met een haast
onbeperkt scala aan muziekgenres: van renaissance
tot hedendaags, van symfonisch tot pop, van ernstig
tot ludiek…
Door dit zeer ruim en variabel aanbod aan repertoire,
en mede door het meer dan “speciaal” concept,
wordt voor u het bijwonen van een Belgian Brass
concert zonder twijfel een unieke en onvergetelijke
ervaring!

Partners

Programma

10u

Ontvangst

10u30

Welkom
Voorstelling van Lotus Care Foundation en CareCard
Eerste kwaliteitslabel 2017 - door Daniel Ost.

11u00 Concert door Belgian Brass kwintet:
Music from Orfeo 				

Claudio Monteverdi

Die Hölle Rache					

W.A. Mozart

Ouverture from Traviata

Giuseppe Verdi

			

Nessun Dorma					

J. Puccini

Carmen Suite					

G. Bizet

West-Side Story					

L. Bernstein

The Saint’s Halleluja				

L. Henderson

Slotwoord door Marianne Thyssen, Europees commissaris
Drink
13u00

Mogelijkheid tot deelname aan de lunch (zie keerzijde)

wie is het ifpc?
Het Institute for Professional Care VZW is een opleidingsinstituut dat gediplomeerde dienstverleners, actief in de sector van uiterlijke en innerlijke schoonheid en verzorging, opleidt zodat ze
zich beter kunnen richten naar personen met een zorgprofiel (in eerste instantie gaat het over
de problematiek rond kanker).
Concreet betekent dit dat schoonheidswerkers (schoonheidsspecialistes, kappers,...) een opleiding krijgen om beter de problematiek van de ziekte te begrijpen zodat ze ook beter kunnen
inspelen op de noden. Het verlaagt de drempel tussen patiënt/klant en dienstverlener. Vaak
vinden personen met een zorgprofiel de weg niet naar hen, uit schrik niet begrepen te worden
of verkeerd behandeld te worden. En eveneens zit de schrik er vaak ook in bij de dienstverleners
over wat ze wel of niet kunnen/mogen zeggen en welke behandelingen ze wel of niet mogen
toepassen. www.institutefpc.eu

Wat is de carecard?
De CareCard kan het best vergeleken worden met een cadeaucheque maar dan specifiek
bedoeld voor de zorgsector. Met de CareCard (verdeeld door ziekenhuizen en mutualiteiten)
kan een persoon, getroffen door kanker, een gratis innerlijke en uiterlijke boost krijgen bij een
erkende Kanker Beauty Professional of erkende Kanker Hair Professional. Met deze CareCard
maken we de stap voor elkeen financieel toegankelijk en zorgen we er tegelijk voor dat men
terecht komt bij een Professional met kennis van zaken.
Lijst met erkende professionals op:
www.lotuscarefoundation.be/beauty-professionals

Wat is de lotus care foundation?
De Lotus Care Foundation is een fonds dat middelen verzamelt via diverse acties en evenementen waarmee de CareCard kan verspreid worden. Elke donatie is welkom om zoveel mogelijk
CareCards te kunnen verdelen onder de zorgbehoevenden. Dank voor elke financiële bijdrage op
het rekeningnummer BE09 1096 6704 1757. www.lotuscarefoundation.be

Hotel beveren
MEnu €45 p.P

(inclusief wijn, water, koffie of thee)

Ontvangst met glas Prosecco of fruitsap

Filet van kabeljauw met kruidenkorst - smeuïge risotto met
boschampignons en jus van schaaldieren
OF
Filet van Ierse Filet Mignon , geplette aardappel met
zongedroogde tomaat en verse kruiden , jus van balsamico

Crème brulee van sinaas & Grand Marnier, roomijs van
chocolade
Reserveren kan via www.hotelbeveren.be/zalen-events
Per reservatie gaat 15% van het bedrag naar de
Lotus Care Foundation

