
 

 
Even kort voorstellen… 
De Gooise Operette is een professioneel werkend 

amateurgezelschap dat met grote operette-

producties en gevarieerde operette-concerten 

vólle zalen trekt in het Gooi en wijde omstreken. 

 

• Jaarlijks in oktober drie voorstellingen van 

een complete operette in Theater Spant! te 

Bussum, met professioneel orkest / decors / 

kostuums / grime en solisten van formaat.  

• Concertdata/ –locaties en bijzonderheden 

vindt u op onze website     

• Bassen en tenoren zijn van harte welkom! 

Repetities op woensdagavonden in Huizen.     

        

 
 

Op 29-30-31 oktober 2010 presenteren wij de 

befaamde operette “Der Graf von 

Luxemburg” van Franz Léhàr. Dat duurt nog 
even… maar dan hééft u ook wat!   

U kunt nu al kaarten reserveren. Vol=Vol! 

 

U kunt natuurlijk ook vrijblijvend op de hoogte 

gehouden worden over onze jaarlijkse producties 

en concerten door zich aan te melden via onze 

website www.gooiseoperette.com / 
info@gooiseoperette.com of te bellen naar  

036-5297631. 

 

Graag tot ziens! 

Gooise Operette    

(Cissy van Marxveldtstraat 86 - 1321 LP Almere)    

    

 

 

Wie:  Gooise Operette met Symfonie- 

orkest Musica Instrumentalis 

 

Wat: Feestelijk matinee concert 
 (door koor, solisten en orkest) vol  

 bekende Weense walsen en 

sprankelende operettemelodieën 

  

Waar: Theater Spant! te Bussum 

 Dr. A. Kuyperlaan 3 

 

Tijd: 14.30 – 16.30 uur, incl. pauze 

 

Prijs: Alle kaarten Euro 12,50 p/st 

 Geen besproken plaatsen; u mag 

           gaan zitten waar u wilt. 

 

Bestellen:  

Plaatsbewijzen zijn te bestellen

 via de Gooise Operette 

 Tel.:  036-5297631 

 Mail: info@gooiseoperette.com 

 Site: www.gooiseoperette.com 

 Na ontvangst van het verschuldigde  

 bedrag op rekening 2145988 tnv de 

Gooise Operette worden de kaarten  

in week 2 - 2010 aan u verzonden. 
        

 

 

 
 
Even kort voorstellen… 
Het orkest dat op 31 januari 2010 voor u speelt, 

Musica Instrumentalis uit Hilversum, is in de loop 

der jaren  uitgegroeid tot een volwaardig 

symfonie-orkest dat regelmatig op zeer hoog 

amateurniveau concerten geeft in Hilversum.  

 

• Musica Instrumentalis wordt ook veel 

gevraagd  voor begeleidingsprojecten binnen 

en buiten de regio.  

 

   
 

• Strijkers zijn van harte welkom bij ons 

orkest. Wij repeteren op maandagavond in 

Hilversum. 

 

• Ons volgende ‘eigen’ concert is op zondag 13 

juni 2010, 15.00 in de Morgensterkerk in 

Hilversum. Liza Ferschtman is dan soliste in 

het vioolconcert van Mendelssohn. Verder 

spelen wij o.a Dvoraks 9e symfonie (Uit de 

nieuwe Wereld”). 

 

Meer informatie over ons orkest vindt u op 

www.musicainstrumentalis.nl 
Telefonisch zijn wij (na 17.00 uur) bereikbaar op 

nr. 035-6238356.  

 
 


