Uitgeven en verschijnen Contactblad
Het Contactblad wordt digitaal uitgegeven via  www.contactblad.info. Maandelijks verschijnen er twee edities, met uitzondering van juli en/of augustus waarin soms maar één editie
per maand verschijnt. De verschijningsdata zijn op of rond de 1e en de 15e van de maand.
Inzien en downloaden is gratis.

Aanleveren berichten/kopij en plaatsing

Kopij is de hele maand door aan te leveren. Echter om mee te kunnen in een editie sluit de
inlevering op resp. de 10e en de 25e van een maand. Het in elkaar zetten van het blad kost
nu eenmaal ook tijd. Kopij die later binnenkomt, gaat mee in de eerstvolgende editie.
Kopij is aan te leveren digitaal via:
 contactblad-asw@planet.nl
Plaatsing van kopij
Een ieder die kopij inlevert voor het Contactblad stemt ermee in dat dit openbaar wordt gemaakt in het Contactblad en/of via  www.contactblad.info. Aan het aanbieden van kopij kan
geen automatisch recht van publicatie worden ontleend.
Overnemen van teksten uit het Contactblad/Auteursrecht
Een andere persoon of organisatie die - op wat voor wijze dan ook - een deel of delen van de
teksten wil overnemen, vermenigvuldigen, dan wel openbaar maken, dient daartoe contact op
te nemen met de betreffende auteur (persoon dan wel organisatie).

Concert Zelfportret, Gertjan Piek
Op zondagmiddag 27 januari om 15.00 uur speelt
Gertjan Piek zijn voorstelling "Zelfportret' in ’t Sael te
Groot Wetsinge. 't Sael is het middeleeuwse voorhuis
van de monumentale pastorie in Groot Wetsinge.
Zelfportret is een theatrale muziekvoorstelling met
Nederlandse Chansons. Eigenlijk zegt elke vorm van
kunst iets over de maker ervan. Een zelfportret dus.
Zo ook de chansons in deze voorstelling. Zelfportret
is na “Daar in de Verte” (2012) de tweede theatervoorstelling van Gertjan Piek. In deze voorstelling
wordt hij op piano begeleidt door Jan Meiborg.
De voorstelling volgt de liedjes en deze volgen Gertjan zijn hart. Dan gaat het natuurlijk over de liefde.
Maar ook over deze tijd waarin zoveel lijkt te veranderen. Een uitstapje naar nostalgie of een vreemde
taal is dan geen antwoord. Maar het voelt goed en is
van alle tijden.
Tijdens de pauze verzorgen wij heerlijke hapjes passend bij de voorstelling. De mooie muziek,
de heerlijke hapjes en de intieme sfeer zorgen voor een prachtige middag.
De datum is zondag 27 januari om 15.00 uur. Deze voorstelling kost €15,- inclusief hapjes.
De oude ruimte met een prachtige akoestiek zullen u verrassen. In verband met beperkte zitplaatsen is reserveren wenselijk. Dit kan via  www.tsael.nl en ' 050-306 21 96.
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