NIEUWSBRIEF no. 5 april 2015
Beste leden van Die Haghe,
Alweer een Digitale Nieuwsbrief, aangezien we u graag willen informeren over enkele activiteiten die
op korte termijn plaats zullen vinden: de ‘Dag van de Haagse Geschiedenis’ op zaterdag 18 april en
‘het Mesdagconcert’ op vrijdag 24 april.

Dag van de Haagse Geschiedenis
Zaterdag 18 april wordt de jaarlijkse Dag van de Haagse Geschiedenis
georganiseerd, waarbij meer dan 40 Haagse culturele-erfgoedinstellingen
acte de préséance zullen geven. Thema is ‘Stadsleven/citylife’ en het is
de deelnemers weer gelukt u een zeer gevarieerd programma van
workshops, wandelingen, bus tours, boottochten en vele andere
originele activiteiten, ook speciaal voor kinderen, te kunnen aanbieden.
Uiteraard is Die Haghe ook aanwezig met een promotiestand. U wordt
uitgenodigd deze en de vele andere kramen rond het Plein te bezoeken
tussen 11.00 – 16.00 uur. Voor het gehele programma zie:
www.dagvandehaagsegeschiedenis.nl

Mesdagconcert in de Nieuwe Kerk
Het Internationaal Kamerfestival Den Haag staat dit jaar in het teken van water. Tientallen musici dompelen
Den Haag vijf dagenlang onder in de mooiste watermuziek – van woensdag 22 tot zondag 26 april.
Vrijdagavond 24 april brengt het festival een ode aan Hendrik Willem Mesdag, in het kader van het
Mesdagjaar.
De zee, waar Mesdag zo van hield, komt in verschillende composities aan bod in werken van Leo Samama,
Samuel Barber, Johannes Brahms en Ludwig van Beethoven. Mesdag zelf komt aan het woord over de zee in
brieffragmenten die worden gelezen door Henk Grootveld, bestuursvoorzitter van Panorama van Mesdag.
Daarnaast treden het Dudokstrijkkwartet en bariton Jasper Schweppe op.
Bestel nu kaarten als lid van Die Haghe met 20% korting! U betaalt €24,- in plaats van €30,-. Maak gebruik van
het online bestelformulier van het festival op www.kamermuziekfestivaldenhaag.nl. Kies dan voor optie ‘lid van
Die Haghe’ bij het selecteren van het aantal kaarten dat u wenst. Of bel naar 0900-72956442 en verwijs naar
deze aanbieding.

