
Vrijdag 10 juni 2022 - 20.00 uur 
SPOT/Oosterpoort - Kleine zaal 

Tickets € 29,50 incl. pauzedrankje

Het concert door London Brass vindt plaats in het kader van 
het gloednieuwe muziekfestival Groningen Brass Experience. 
Eveneens onderdeel van dit fesival zijn de Dutch Open Brass Band 
Championships, op zaterdag 11 juni. 

GrOninGEn Brass ExpEriEnCE prEsEntEErt:

LONDON BRASS 
IN CONCERT

”The classiest brass act going” - New York Times

London Brass, in 1986 
voortgekomen uit het 

wereldberoemde philip Jones 
Brass Ensemble, bestaat uit 
top musici uit de Londense 

orkesten. Door de jaren heen 
heeft het ensemble een grote 

reputatie opgebouwd met 
kwalitatief hoogstaande 

optredens op grote 
wereldpodia waaronder de 
royal albert Hall, Carnegie 

Hall en de Elb philharmonie. 
Hun traditionele 

kerstconcerten in Duitsland 
trekken al jarenlang volle 

zalen. En nu komt London 
Brass naar Groningen. Een 
unieke kans om dit tiental 

live te ervaren!

Maak er een 
fantastisch uitje van!
Speciale actie voor muziekverenigingen
Maak er samen met je muziekvereniging een fantastisch 
uitje van. Dit is je kans!
Kom je met meer dan 10 personen die op één of andere manier 
betrokken zijn bij jouw vereniging, dan kom je in aanmerking voor 
een aantrekkelijke groepskorting:  de toegangsprijs bedraagt dan 
€ 25,00 p.p. (incl. pauzedrankje). Bestel je kaarten via de Qr-code!

Donderdag 9 juni Workshops voor ensembles ‘Help! Ik heb talent!’ Prins Claus Conservatorium
Panelgesprek ‘Breng talentbegeleiders bij elkaar’ Prins Claus Conservatorium
Concert door ensembles die de workshops gevolgd  hebben AE-zaal Prins Claus 

Conservatorium

Vrijdag 10 juni Workshops voor ensembles ‘Help! Ik heb talent!’ (vervolg) Prins Claus Conservatorium
London Brass in Concert Kleine zaal SPOT/Oosterpoort

Zaterdag 11 juni Dutch Open Brass Band Championships Grote zaal SPOT/Oosterpoort

Zondag 12 juni Ommeland concerten Op bijzondere locaties in 
de provincie Groningen

Programma 
Groningen Brass Experience 2022

Voor meer informatie bezoek de website www.groningenbrass.com

Bekijk hier vast een voorproefje!

tips:
neem een vriend of vriendin 
mee en trakteer hem of haar 

op een unieke ervaring.

Verras je moeder met 
moederdag en geef haar 

kaarten cadeau!

Opa en oma’s: 
Kom met kinderen en 
kleinkinderen naar dit 

geweldige concert.

Ondernemers: 
trakteer je medewerkers of 

relaties op een onvergetelijk 
moment.

https://www.groningenbrass.com
https://www.spotgroningen.nl/programma/london-brass/
https://tinyurl.com/ms9p9jmz

