
Zing als het kan! 

Zaterdag 10 juni 2017 
Buurt- en kerkhuis Bethel 

Thomas Schwenckestraat 30 
Den Haag 



Op zaterdag 10 juni 2017 is er een Haagse lieddag. 
Deze vindt plaats in buurt- en kerkhuis Bethel te 

Den Haag en is getiteld: Zing als het kan! Op het 
programma staan bekende maar vanzelfsprekend 

ook nieuwe  liederen van Huub Oosterhuis en van 
het Nieuw Liedfonds. !
!
De lieddag staat onder leiding van Jan Hulsbergen, 
dirigent van het Koor van de Haagse Dominicus. De 
muzikale begeleiding op de vleugel wordt verzorgd door 
Julia Urinyova. In de middag worden diverse liederen 
ondersteund met fluit, klarinet en viool. !
!

Ieder die van zingen houdt is van harte welkom. Om 10.00 
uur gaat de deur open. Van 10.30 – 16.00 uur worden de 
liederen met de verschillende stempartijen ingestudeerd 
en tezamen uitgevoerd. !
!

Tussendoor zijn enkele pauzes, waaronder de lunchpauze 
van 12.30 – 13.15 uur. Na afloop is er een gezellig 
samenzijn met een hapje en een drankje.!

Kosten!
€ 15,- inclusief bladmuziek, koffie en thee, te voldoen bij 
de entree. Voor een lunchpakket moet ieder zelf zorgen.!
!

Aanmelden!
G r a a g m e t v e r m e l d i n g v a n s t e m p a r t i j , v i a 
informatie@haagsedominicus.nl (o.v.v. Haagse lieddag) of 
via 070 – 382 47 05.!
!

Informatie!
Voor meer informatie: zie www.haagsedominicus.nl of 
neem contact op met Cobie Roeleveld, 070 – 382 47 05.!
!
!
!
!

De Haagse lieddag is een initiatief van de Haagse 
Dominicus, Stek voor Stad en Kerk en Buurt- en kerkhuis 
Bethel. Medewerking wordt verleend door leden van het 
Koor van de Haagse Dominicus. !
!

Bethel ligt in de Thomas Schwenckestraat 30 te Den Haag 
(zijstraat Laan van Meerdervoort) en is goed te bereiken 
met tram 3 of 12 (halte Fahrenheitstraat).!


