De vereniging Vrienden van het Lied nodigt u hierbij van harte uit voor een bijzonder concert door

Adèle Charvet (mezzosopraan) en Florian Caroubi (piano)
de grote winnaars van het Internationaal Vocalisten Concours 2016 te ’s-Hertogenbosch
met liederen van Johannes Brahms, Clara en Robert Schumann, Arnold Schönberg en Hugo Wolf
op vrijdag 3, zaterdag 4 of zondag 5 maart 2017

Het Franse duo won niet alleen de hoofdprijs (vernoemd naar wijlen Eugène Pannebakker, erelid VvhL) en
de Prijs van de Vrienden van het Lied (deze 3 concerten), maar ook de Junior Jury Prijs, de Persprijs en de
MAX Jong Talent prijs (concertopname). Bovendien ging het duo naar huis met de Dioraphte Award
voor de beste vertolking van de opdracht-compositie van de hand van Monique Krüs.
♪
Vrienden van het Lied (www.vvhl.nl)
De vereniging Vrienden van het Lied zet zich al 55 jaar in voor het ‘levend houden’ van de liedkunst onder vaken amateurmusici en het publiek. De VvhL organiseert jaarlijks zo’n 60 recitals door professionele solisten en 6
concerten door amateurmusici in 23 regionale afdelingen verspreid over het land. Daarnaast is er elk jaar een
landelijke Dag van het Lied (in de Doelen of Tivoli Vredenburg) en een amateurcursus Liedinterpretatie.
Concertlocaties en aanmelding
De drie concerten vinden plaats in afdelingen waar gastvrijheid kan worden verleend op aantrekkelijke locaties
met meer ruimte dan op de gebruikelijke (huis)locaties. Dat maakt het mogelijk ook muziekliefhebbers die geen
lid van de VvhL zijn (nader) te laten kennismaken met de liedkunst én met dit talentvolle jonge duo.
Tijdige aanmelding bij de contactpersoon is gewenst, bij voorkeur per e-mail. Mocht er onverhoopt geen plaats
meer zijn dan krijgt u daarvan zo spoedig mogelijk bericht.
VRIJ 3 maart 20:15
‘de Ticheler’, Tichelweg 2, 7587 MC De Lutte (een voormalige boerderij nabij Oldenzaal)
Contactpersoon voor Twente mw Ovink: ahodovink@a1.nl of (0541) 517516
ZAT 4 maart 20:00
De Kosterij van de Grote of Jacobijnerkerk, Bredeplaats 4, 8911 EP Leeuwarden
Contactpersoon voor Friesland mw Couweleers: yolandecouweleers@gmail.com of (058) 2991822
ZON 5 maart 15:00
Kasteel Oldenaller, Oldenallerallee 3, 3882 RW Putten
Contactpersoon voor de Veluwe mw de Kovel: coradekovel@planet.nl of (0341) 253329
Entreeprijs
Voor niet-leden VvhL bedraagt de toegang, inclusief programma met liedteksten en koffie of thee in de pauze,
€ 17,50, en voor jongeren t/m 27 jaar slechts € 5,-. VvhL-leden hebben vrije toegang met hun ledenpas 2017.

