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Mevrouw, mijnheer,                                                                                                                           
Beste ereleden, 

 

 

Zoals steeds ontvangt u een relaas van de koorwerking van Amabile, ditmaal over het werkjaar 2017 – 2018. 

Op vrijdag 20 oktober en zondag 22 oktober 2017 brachten we ons concert “Van hoop en liefde” in het 
auditorium van het Gemeentehuis.  Dit concert werd door de aanwezigen zeer gesmaakt.  Verder zongen we 
tijdens het jaarlijkse Kerstzingen € 1.200 bijeen voor Ten Dries in Landegem en luisterden we opnieuw 
verschillende liturgische diensten op. 

Zondag 16 december 2018 staat “Kerstzingen met Amabile” op het programma.  Naar goede gewoonte gaat dit 
door in de kerk van Bellem om 17 uur en zingen we voor het goede doel.  In 2019 bestaat Amabile 60 jaar.  In dit 
jubileumjaar plannen we naast een aperitiefconcert op zondag 28 april in het kasteel van Poeke, een 
jubileumconcert op vrijdag 18 oktober in de kerk van Aalter.  Op beide concerten bent u van harte welkom.  Een 
uitnodiging volgt nog. 

Voor de koorwerking hopen we opnieuw op uw sympathie te kunnen rekenen, zowel door uw aanwezigheid op 
onze concerten, als door uw jaarlijkse financiële duw in de rug.  Mocht u kandidaat-koorleden kennen, aarzel 
niet om hen de weg te wijzen naar onze repetitie op dinsdagavond die ze vrijblijvend kunnen bijwonen. De 
herhalingen beginnen om 20 uur in de auditiezaal van de Academie voor muziek, woord en dans, Stationsstraat 
141, 9880 Aalter. 

Uw bijdrage als steunend lid (€ 10), als erelid (€ 20) of als beschermend lid (€ 30) kunt u overmaken op 
rekeningnummer BE42 7512 0010 2754 van Gemengd Koor Amabile, Lodorp, 26, 9880 Aalter. 

Alvast onze oprechte dank. 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

 

Namens de leden van het gemengd koor Amabile en het bestuur 

Johan De Groote, Marc Gevaert, Mieke Pieyns, Lut Van Bouchaute, Marianne Van Hulle, (bestuursleden), 
August De Groote (dirigent)  


