
 

Op vrijdagavond 14 november 2014 vindt het jaarlijkse Benefiet Concert van de Soroptimistclub 
Zoetermeer plaats. Wij hebben weer een programma van hoog niveau voor u kunnen samenstellen 
en nodigen u dan ook van harte uit voor dit bijzondere concert. 
 
Verschillende leerlingen van de Academie Muzikaal Talent zullen voor u optreden. Deze jeugdige 
leerlingen (tot 19 jaar) zijn na een zwaar toelatingsexamen toegelaten tot de Academie. Dit biedt hen 
de mogelijkheid naar het Conservatorium in Utrecht te komen voor (extra) privé lessen van 
Conservatoriumdocenten. 
Elk jaar weer vallen veel leerlingen van de Academie in de prijzen bij diverse Concoursen (zoals 
bijvoorbeeld het Prinses Christinaconcours). Op de website www.academiemuzikaaltalent.nl vindt u 
meer informatie. 
 
Dit concert is al het 18e benefietconcert dat de Soroptimistclub Zoetermeer organiseert voor het 
goede doel. Net als vorig jaar vindt het concert nu plaats in de Regenboogkerk, Nathaliegang 263 in 
Zoetermeer.Deze kerk staat bekend om haar goede akoestiek en is daarom bijzonder geschikt voor 
de uitvoering van een muzikaal programma door de Academie Muzikaal Talent uit Utrecht. 
 
Omdat de solisten jeugdig (maar zeer begaafd) zijn, hebben wij ook dit jaar weer een speciale 
entreeprijs voor jeugd tot 18 jaar. De toegangsprijzen zijn € 10, - incl. 1 consumptie voor jeugd tot 18 
jaar en € 20, - incl. 2 consumpties voor volwassenen. Kaarten zijn te bestellen door een email te  
sturen naar soroptimistconcertzoetermeer@gmail.com en/of overmaking van het bedrag voor het 
gewenste aantal kaarten op IBANrekening NL68 INGB 0006150148 t.n.v. Soroptimistclub Zoetermeer 
o.v.v. het aantal kinder- en volwassenen kaarten, uw naam en (email) adres.

 
 

 
De netto opbrengst van het concert is bestemd voor het goede doel. Ook dit jaar verwachten wij een 
Zoetermeers initiatief met een mooie opbrengst te kunnen ondersteunen. 
 
Houdt u vrijdag 14 november vrij in uw agenda? 
 
Zaal open 19.30 uur, aanvang concert 20.00 uur 
Regenboogkerk, Nathaliegang 263, Zoetermeer 
Ruime parkeergelegenheid in de directe omgeving 
Voor meer informatie en/of vragen kunt u mailen met: soroptimistconcertzoetermeer@gmail.com 
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