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Dit is de eerste nieuwsbrief van “De Strangers v’r Altaaid’ vzw.

Zoals eerder aangekondigd zou er 3 à 4 keer per jaar een nieuwsbrief verschijnen.
Door het drukke jubileumjaar van ’65 jaar De Strangers’ werd dit wegens tijdsgebrek
ongewild het minst dringende.
Onze activiteiten in 2017, o.m. de minitentoonstelling in het Felixarchief, de eerste
strangerswandeling en het beiaardconcert, bewijzen dat we niet stil gezeten hebben.
We hebben echter een aantal aankondigingen en mededelingen aan onze leden die
ons er toch toe nopen om een vorm van Nieuwsbrief te maken.
1.

REVUE ‘AZZEK NOG ZOU TROUWEN’ IN HET FAKKELTHEATER

Van 21 december 2017 tot en met 7 januari 2018 brengt het Fakkeltheater een herwerking van deze revue (met mede-oprichter van onze vzw Louis Welters als co-auteur).
Wij kunnen onze leden een korting aanbieden van 15%: 23 euro i.p.v. 27 euro (33 euro
i.p.v. 37 euro voor een VIP-ticket). Voor meer info: volg deze link.
Bestellen van kaarten:
TELEFONISCH

ONLINE
Volg deze link.

070 23 60 36

Geef bij de bestelling volgende promotiecode op:
ALTAAID.

Vergeet niet de promotiecode ‘ALTAAID’ door te
geven zodat u kan genieten van de korting!

Let op: de code moet in hoofdletters geschreven worden!
Bij gebruik van deze code wordt de korting automatisch verrekend.

Vergeet u de promocode door te geven, heeft u geen
recht op de korting bij het afhalen van de tickets aan
de kassa.

De korting is BEPERKT TOT 4 KAARTEN PER BESTELLING.
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2.
DVD ‘ODE AAN 65 JAAR DE STRANGERS’
Het concert in De Roma werd met acht camera’s opgenomen. Momenteel werken we
aan de montage. Het wordt uiteindelijk een dubbel-DVD, met vele extra’s, o.m. videoverslagen van verschillende jubileum-activiteiten. De DVD-presentatie is voorzien op
21 december in het Fakkeltheater, om 18.30u, in aanwezigheid van De Strangers. De
prijs is 20,00 euro (incl. verzendkosten). Leden betalen 17,00 euro. Je kan deze ook
komen ophalen op 21 december in het Fakkeltheater. Intekenen kan via dit formulier
op de Strangerswebsite. Betaal op de NIEUWE bankrekening: BE33 9731 8023 6946.
3.
DVD ‘BEIAARDCONCERT 65 JAAR STRANGERS’
Op 20 oktober gaf beiaardier Liesbeth Janssens een concert ten beste met alleen maar
Strangersliedjes. Alex, Bob, John en Nest aanhoorden dit recital vanop het terras van
‘Den Bengel’ op de Grote Markt. Van deze gelegenheid maakten we gebruik om een video (maar vooral een goede audio)-opname te maken met ook een sfeerverslag in Den
Bengel. Oorspronkelijk wilden we een DVD hiervan, in kleine oplage, aan beiaardier en
De Strangers overhandigen. Maar het leek ons geen slecht idee om dit ook aan onze
leden aan te bieden. Prijs van de DVD: 25,00 euro (incl. verzendkosten). Leden betalen
21,00 euro. Geinteresseerden kunnen intekenen via dit formulier op de Strangerswebsite. Graag opgave tegen 5 december ten laatste. Vermeld in de omschrijving ‘DVD
Beiaardconcert’. Betaal op de NIEUWE bankrekening: BE33 9731 8023 6946.
4.
LIDGELD 2018
We hopen dat jullie genoten hebben van de verschillende activiteiten die we in 2017
hebben georganiseerd. Het wordt evenwel stilaan tijd om te denken aan 2018. Een
nieuw jaar, een nieuwe ledenbijdrage. Het lidgeld blijft voor 2018 behouden op 30
euro, met dezelfde kortingen als voor 2017. Betaal op de NIEUWE bankrekening: BE33
9731 8023 6946.
5.

NOG ENKELE VARIA:

Binnenkort hoor je weer de 1.000 klassiekers op Radio 2. Vorig jaar kon je 45 nummers
horen van De Strangers, althans in de originele versie. Van De Strangers zelf... geen
spoor. Tijd dus om daar verandering in te brengen. Breng dus je stem uit voor DE klassieker van Antwerpen: Antwarpe van De Strangers. Doen!
De vzw heeft een nieuw bankrekeningnr. in gebruik genomen: BE33 9731 8023 6946.
Ook de nieuwjaarsreceptie komt er aan. We hebben nog geen datum, maar waarschijnlijk wordt ergens einde januari 2018. Meer info volgt nog.
Intussen wensen wij u allen alvast prettige feestdagen en een gezond 2018!
Alex Vangeel			
Louis Welters
Rene Van Camp
voor ‘De Strangers v’r Altaaid’ vzw
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