STICHTING CULTUUR RAVENSTEIN
NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2021

Beste kunst- en cultuurliefhebbers,
Zondag 7 november om 15:30 uur treedt het koperkwintet Pelgrim Brass op in de Garnizoenskerk
Ravenstein met de muzikale vertelling de “Pelgrim expeditie”.
Pelgrim Brass is een energiek, eigenzinnig en creatief klassiek geschoold kwintet dat bestaat uit:






Bas Duister, trompet
Ferdi Seelbach, trompet
Harry Stens, hoorn
Alejandro Luque Belmonte, trombone
Stefan Knuijt, tuba

De “Pelgrim Expeditie” is het muzikale verhaal van de Pilgrim Fathers uit Engeland die vierhonderd
jaar geleden vanuit Leiden de grote oversteek over de Atlantische Oceaan maakten naar Amerika.
Door vele tegenslagen zijn deze dappere mannen en vrouwen niet op de plek van bestemming
gekomen (Virginia), maar raakten aan land in Massachusetts. Daar is de “Nieuwe Wereld” gesticht
door de mensen die de barre tocht hadden overleefd.
Er was een Tsjechische componist die een stuk schreef tijdens zijn verblijf in deze regio; Antonín
Leopold Dvořák. Zijn negende symfonie (“The New World”) is een van zijn bekendste werken. De
melancholiek, onverwachtse akkoordwisselingen en structuur zijn onvoorspelbaar, waardoor het
publiek geboeid blijft luisteren.
Wanneer je deze twee verhalen bundelt, en dat bij Pelgrim Brass neerlegt, kom je uit op een muzikale
expeditie voor het publiek die wordt geleid door de musici. U wordt tijdens deze reis meegenomen
door middel van een zelfgeschreven dagboek, gebaseerd op feiten, en in vogelvlucht in Amerika
gebracht. Ervaar het harde werken, de emoties en de nieuwe arrangementen aan boord van de
Pelgrim Expeditie!
“All Aboard!”
We mogen voor dit bijzondere optreden slechts 75 bezoekers ontvangen. Toegang uitsluitend
mogelijk op vertoon van een geldig digitaal bewijs (CoronaCheck-app) of papieren bewijs (QR-code)
van coronavaccinatie/PCR test.
Tickets:
https://www.ticketkantoor.nl/shop/pelgrimbrass

Onze vrienden
Uiteraard waarderen we onze vrienden zeer. We willen dan ook graag iets extra’s doen om de band
nog meer te versterken. Vanaf dit jaar kiezen we daarom voor een wat andere opzet: Het
netwerk “Vrienden van de Stichting Cultuur Ravenstein”.
Wat doen wij voor onze vrienden:
We bieden vrienden een aantal activiteiten. De opsomming hieronder geeft een idee van wat we doen
met en voor vrienden:





Toegang tot een speciaal vriendenconcert, de vrienden mogen één introducé meenemen, die
de helft van de prijs van een normale ticket betaalt. Het concert wordt afgesloten met een
meet & greet met de artiesten in samenwerking met de horeca.
Vrienden worden -als ze dat willen- lid van een online cultuurnetwerk, bijvoorbeeld een
appgroep. Zij en wij doen voorstellen voor gezamenlijke activiteiten, zoals museumbezoek,
concerten et cetera, die wellicht samen leuker zijn om te doen dan alleen. Bij gelegenheid
kunnen wij het groepsvervoer of de groepsentree regelen.
Kosten voor deze activiteiten worden door de deelnemers betaald.
Privileges: zoals een uitnodiging voor de opening van de poëzieroute of openingen van
tentoonstellingen.

Wat doen onze vrienden voor ons:






Vrienden doneren minimaal €15,00 per jaar.
De Stichting Cultuur Ravenstein heeft de ANBI status, dit betekent dat je donatie aftrekbaar
kan zijn van de belasting.
Onze penningmeester, Frank van Dongen, kan precies uitleggen wat de condities rond aftrek
zijn.
Vrienden zijn onze mond-tot-mondreclame en delen onze activiteiten en ons nieuws op
sociale media.
Handige vrienden zijn bereid tot hand- en spandiensten.
Vrienden dragen ideeën aan voor nog meer cultureel leven in de brouwerij.

Vriend worden? Meld je per mail aan bij penningmeester@cultuur-ravenstein.nl
Voor meer informatie zie onze website www.cultuur-ravenstein.nl
Hartelijke kunstgroet,
Het team van Stichting Cultuur Ravenstein

