Melles Classical Music Foundation

Rotterdam, 16 oktober 2012

Betreft: uitnodiging concertavond: zaterdag 8 december 2012

Op 8 december organiseert de ‘Melles Classical Music Foundation’ een kamerorkest-concertavond voor patiënten en relaties van
het NIIOS/Melles Hoornvlieskliniek/Amnitrans Eyebank. Een deel van de muziek komt opnieuw uit eigen keuken (stijl: 18e eeuws
klassiek met moderne accenten).
Overigens hebben wij uw eerdere reacties ter harte genomen om voor deze gelegenheden te kiezen voor een centrale locatie in
het land, die zowel met het openbaar vervoer als per auto goed bereikbaar is. Na afloop bent u natuurlijk van harte uitgenodigd
voor een informeel samenzijn.
Programma
18.30 – 19.00

Ontvangst

19.00 – 19.05

Welkomstwoord Gerrit Melles

19.05 – 19.35

Kamerorkest: Dwarsfluit-concert “Ontmoeting met het Ministerie van VWS”(Melles)
Dit stuk bestaat uit vier delen en beoogt onze voorstellen tot klinische verbeteringen binnen een bureaucratisch
systeem uit te beelden, n.a.v. het soms minder efficiënt gebruik van donorweefsel:
1. De wetgeving - Allegretto
2. Het gesprek - Adagio
3. De realiteit - Presto
4. De oplossing – Allegro

19.35 – 19.40

Kamerorkest: “Flötinerie” (Melles)
Korte parodie op de bekende ‘Badinerie’ (Suite no.2 in B mineur) van Johann Sebastian Bach.

19.40 – 20.00

Koffiepauze

20.00 – 20.45

Kamerorkest: Een selectie uit de Vier Jaargetijden (Vivaldi en Piazzolla)

20.45 – 21.30

Borrel

Locatie

Fentener van Vlissingenzaal, Conservatorium Utrecht, Mariaplaats 28, 3511 LL Utrecht

Aanmelden

Wij verzoeken u vóór 1 december 2012 het bijgevoegde antwoordformulier te retourneren.

Routebeschrijving Het adres en de routebeschrijving vindt u op de achterkant van deze brief.

Wij hopen u van harte te mogen verwelkomen op 8 december 2012!
Met hartelijke groet,
Hanneke de Regt

Melles Classical Music Foundation

ANTWOORDFORMULIER
Kamerorkest concertavond
Datum
Zaterdag 8 december 2012
Tijd
18.30 – 21.30 uur
Locatie
Fentener van Vlissingenzaal, Conservatorium Utrecht, Mariaplaats 28, 3511 LL Utrecht

CONTACTGEGEVENS
Naam

:

Adres

:

Postcode & Plaats :
Telefoonnummer :
E-mail adres

:

Relatie tot NIIOS

:

JA, ik kom graag naar het concert op 8 december 2012!
Totaal aantal personen·:
□ Ik reis per openbaar vervoer
□ Ik kom met de auto

NEE, ik kan helaas niet komen naar het concert op 8 december 2012, omdat:
□ Ik verhinderd ben
□ Utrecht te ver weg is

□ Anders, namelijk:

S.v.p. retourneren vóór 1 december 2012 per:
E-mail
Fax
Post
NIIOS/Melles Hoornvlieskliniek

–> events@niios.com
–> 010-2974440
–> Laan op Zuid 88, 3071 AA Rotterdam, T.a.v. Marketing & Events
–> afgeven bij de balie

