
 

 

 

 

Musical 

“Muziek & Romantiek, een gouden mix” 
 

10 februari en 31 maart wordt deze musical voor ons opgevoerd in zaal 

 “Aan de Meet” in de Amazonenlaan 4, Eindhoven. 

Aanvang 14.00 uur, zaal open vanaf 13.30 uur. 

Kosten deelname  is € 15,00 p.p. Introducees zijn toegestaan, zij betalen € 18,00 p.p. 

U ontvangt bij deelname 1 koffie/theebon en 2 consumptiebonnen. 

In de pauze gaan we rond met wat hapjes. 

 

Musicalkoor “De Gouden Mix” bestaat uit geweldig enthousiaste senioren. 

De musical gaat over een koor dat net een nieuwe dirigent heeft gekregen aangesteld 

door het koorbestuur en het oefent in een (decor) repetitieruimte, deze keren in zaal 

“Aan de Meet”.   

De dirigent heeft een eigen mening en doet vooral tegen het tuttige en verlegen 

sopraantje in het begin vervelend. Maar het sopraantje verandert in een hippe tante en 

langzamerhand ontluikt er romantiek tussen deze twee. Het koor gaat over naar een 

repertoire uit de jaren 50-60-70 en/of musical-operette-opera. 

 

U kunt zich voor deze musical inschrijven voor 10 februari en die van 31 maart 

2023 onder gelijktijdige betaling via ingevulde onderstaande strook in De 

Boemerang Planetenlaan 1a  op 10 januari 2023 van 10.00 uur tot 11.30 uur . 

U kunt ook op 5 januari 2023 inschrijven in De Hoeksteen van 13.00 tot 15.30 uur. 

Ook inschrijven in De Uitwijk op 12 januari 2023 van 13.30 tot 15.00 uur. 

Degene die zich vooraf hebben opgegeven kunnen hun deelnamekaart onder 

gelijktijdige betaling op deze dag ophalen eveneens in De Boemerang of De 

Hoeksteen op 5 januari 2023 en De Uitwijk op 12 januari 2023 of na telefonische 

afspraak bij onderstaande personen tot 18 januari 2023: 

Fam. Derwort, Venuslaan 367A, 040-2415206 

Mevr. W. van Dommelen, Rigelstraat 15, 06-20566606 

Hr. H. Cornet, 040-2449576 

Hr. W. Smeets, Grimselpas 28,  06-17594130. 
Eenmaal ingeschreven kan normaliter niet worden terugbetaald. Alleen  bij overlijden of 

ziekenhuisopname. Bel bij problemen Mevr. Derwort 040-2415206 
 

........................................................................................................................................................................... 

Voor de musical Muziek en Romantiek een gouden mix op 10/2 (31/3) (doorhalen 

wat niet uw keuze is) geeft zich op: 

Hr.  ………………………………... Lidnummer: ………………. 

Mevr. ……………………………… Lidnummer: ………………. 

Adres: ………………………………………… Tel.nr. ………... 


