The world famous

London Welsh Male Voice Choir

Friday August 10, 2018 at 20:00
Sint-Annakerk, Sint-Annaplein, Bruges
We look forward to offering you a very special evening of our music,
with songs of love, remembrance and passion from around the world!
Both traditional and innovative, the Choir performs on television and at great
sporting events as well as at London’s Royal Albert Hall and other major
concert venues. We love to sing everything – music from our great Welsh
tradition, choruses from operas and musicals, folk and pop songs
– all to entertain and uplift you

Tickets are 15 euros, available:
- online from Eventbrite:
https://www.eventbrite.co.uk/e/the-london-welsh-male-voice-choir-in-bruges
- by email sent to: lwmvchoir@gmail.com
www.londonwelshmvc.org

www.facebook.com/londonwelshmvc

@lwmvc

Visit Sint Anna, next to the church, for refreshments before and after the concert
Proceeds will be shared with the Ypres branch of the
Royal British Legion, a British charity which provides
lifelong support for the Armed Forces community

‘In alle dingen ligt een lied...’
‘There’s a song in everything …’ - the Bruges poet Guido Gezelle

Het wereldberoemd

London Welsh Male Voice Choir

Vrijdag 10 augustus 2018 om 20:00u
Sint-Annakerk, Sint-Annaplein, Brugge
Van harte welkom op deze bijzondere muzikale avond gevuld met liederen van
over de hele wereld, over liefde, herdenking en passie!
Het Koor dat staat voor zowel traditie als vernieuwing, is een graag geziene gast
in televisie-uitzendingen en op grote sportmanifestaties. Het trad ook op in de
Royal Albert Hall in Londen en in verschillende andere grote concertzalen.
Ons repertorium is zeer uitgebreid, of het nu liederen zijn uit onze grote Welse
traditie of koren uit opera's en musicals, of folk en popsongs, we zingen het
allemaal even graag en hopen er ons publiek mee te entertainen en te inspireren

De inkom bedraagt 15 euro en tickets zijn beschikbaar
- online van Eventbrite:
https://www.eventbrite.co.uk/e/the-london-welsh-male-voice-choir-in-bruges
- per e-mail naar: lwmvchoir@gmail.com
www.londonwelshmvc.org

www.facebook.com/londonwelshmvc

@lwmvc

Voor en na het concert kunt u in Sint Anna, naast de kerk, terecht voor een drankje
Sint-Annakerk
De opbrengst gaat deels naar de Ieper tak
van het Royal British Legion, een Britse
liefdadigheidsinstelling die levenslang
steun verleent aan oud-strijders.

Markt

‘In alle dingen ligt een lied...’

Guido Gezelle

