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Korpsconcert 2016 op 12 maart a.s.! 
 

Geacht lid van Onze Vrijwilligers Vereniging, 
 

Iets vroeger in het jaar dan anders, maar op 12 maart a.s. 
brengt de FKNR weer het jaarlijkse korpsconcert in 

theater De Flint in Amersfoort. 
U als OVV-lid bent er natuurlijk bij! 

 
U kunt twee kaarten reserveren door een e-mail te sturen 

naar de penningmeester van de Stichting Vrienden FKNR via penningmeester@stichtingfknr.nl. 
Wij vragen u hiervoor een (eenmalige) donatie à € 15 te doen 

aan de stichting via IBAN: NL33 INGB 0006 9906 04 t.n.v. St Vrienden FKNR. 
 

Uiteraard hopen we dat u uw eenmalige donatie zult omzetten 
in een volledig donateurschap. 

U kunt daarvoor een formulier invullen bij onze promotiestand 
in de foyer van het theater. 

U kunt donateur worden voor minimaal € 15 per jaar. 
U ontvangt hiervoor jaarlijks twee vrijkaarten voor het korpsconcert 

en minimaal 3 nieuwsbrieven. 
Ook wordt u per e-mail op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen van het orkest. 

 
We zouden het heel fijn vinden als u familie, 

vrienden of bekenden meeneemt naar het concert, 
zodat deze ook kennis kunnen maken met dit fantastische, militaire orkest. 

Extra kaarten kunt u à € 11 bestellen via www.deflint.nl of telefonisch via 033 4 229 229. 
Er zijn geen geplaceerde plaatsen, dus u kunt altijd bij elkaar zitten als u extra kaarten bestelt. 

De garderobe is geregeld en u ontvangt in de pauze een gratis drankje. 
 

Het korpsconcert heeft dit jaar als thema “de reservist op uitzending”. 
Met dit thema wil de FKNR het belang van de reservist binnen onze krijgsmacht onderstrepen. 

Steeds vaker wordt op de reservist een beroep gedaan op allerlei vakgebieden 
en zo is er inmiddels al een groot aantal reservisten op uitzending geweest. 

Dit item zal o.a. muzikaal omlijst worden door 
“Windows of the World” geschreven door Peter Graham. 
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Dirigent Harrie Wijenberg: “Het belooft weer een mooi avondvullend programma te worden 
met muziek van 

o.a. Maurice Ravel (Bolero), 
Jan van der Roost (Canterbury Choral), 

Dimitri Shostakovich (Overture to the Gadfly) 
en Philip Sparke (Hymn of the Highlands). 

Aangevuld met bekende filmmuziek uit de films Frozen en The Chronicles of Narnia, 
de traditionele marsmuziek en, last but not least, 

een verrassende act van onze tamboergroep samen met het orkest, 
staat dit korpsconcert garant voor een avond vol luister- en kijkgenot”. 

 
Nou, als dit niet voldoende is om u naar het prachtige theater De Flint in Amersfoort te lokken… 

Wat een prachtige stukken hebben we in het vooruitzicht! 
Graag tot ziens in theater De Flint op 12 maart a.s.! 

Bestuur Stichting Vrienden Fanfare Korps Nationale Reserve. 


