Leunes
des
e dîner

j

Op zondag 7 oktober vindt op
Château

St.

Gerlach

een

muzikaal diner plaats met de

talents

klinkende naam Le dîner des
jeunes talents. Gasten worden
meegenomen in een wereld
vol

culturele

en

culinaire

verrassingen. Een avond waarin
het genieten centraal staat.

Le dîner des jeunes talents is een particulier initiatief van Opera Zuid, het
Limburgs Symfonie Orkest en Château
St. Gerlach om jonge talenten uit deze
regio een podium te geven. Getalenteerde
zangers van Opera Zuid, musici van het
Limburgs Symfonie Orkest en gastheren
en koks van Château St. Gerlach laten de
gasten tijdens dit verrassende viergangendiner kennismaken met de professionals
van de toekomst.
De jonge talenten van:
Opera Zuid
Opera Zuid maakt verrassend en verfris
send operatheater van hoge kwaliteit
en biedt jonge talentvolle operazangers,

regisseurs, theatermakers, dirigenten en
artiesten alle kansen zich bij een professio
neel operatheatergezelschap verder te
ontplooien op weg naar de grote (inter)
nationale operapodia. Opera Zuid geeft
acte de presence met medewerking van
de Limburgse sopranen Kim Savelsbergh
en Marjolein Bonnema en de Nederlandse
baritons Willem de Vries en Martijn Sanders.
Limburgs Symfonie Orkest
Het Limburgs Symfonie Orkest komt dichter
bij de mensen omdat zij op zoek is naar een
ontmoeting met iedere muziekliefhebber.
Zij is er voor iedere smaak. Het Limburgs
Symfonie Orkest biedt celliste Clothilde
Lacroix, dwarsfluitiste Gudrun Bourel en
klarinettist Johan Naus een podium. De

jonge musici laten de gasten genieten van
een uiterst gevarieerd muzikaal programma.
Tussen de gangen door brengen ze vurige
operamuziek, elegante salonmuziek en
vrolijke songs.
Château St. Gerlach
Château St. Gerlach, de Buitenplaats van
Maastricht staat garant voor een onver
getelijke beleving. Naast de bijzondere
entourage draagt het gehele team van
Château St. Gerlach bij om de gast
te verwennen. Jonge talenten uit de
keukenbrigade van Otto Nijenhuis en
getalenteerde gastheren uit het team
van Rob Hartmann zorgen voor een gast
vrij onthaal en culinaire verrassingen.

Master of Ceremonies
Miranda van Kralingen, artistiek leider en
zangeres van Opera Zuid stelt de jonge
talenten aan u voor en presenteert de avond
met esprit.

De prijs van het diner bedraagt ? 95,- per
persoon. De prijs is inclusief viergangendiner,
aperitief met amuse, wijnarrangement,
waters, koffie met friandises en muzikale
intermezzo’s.

Le dîner des jeunes talents
Maastricht maakt zich op om samen met de
Euregio Culturele Hoofdstad van Europa in
2018 te worden. Het diner sluit haarfijn aan
bij deze plannen: genieten van al het goede
dat deze streek te bieden heeft. Waarbij
de hoofdrol is weggelegd voor onze jonge
talenten.

Het diner wordt geserveerd aan grote tafels
van maximaal tien personen. Er wordt
gewerkt met een tafelschikking zodat
iedere gast er zeker van is dat zij naast
de partner en/of kennissen zit. Tevens is
het mogelijk om een tafel van acht of tien
personen te reserveren.

De ontvangst vindt om 16.00 uur plaats met
een drankje en een hapje in de Klooster
gang van Château St. Gerlach. Aansluitend
vindt het diner plaats in de Philibert zaal.
Het einde van de avond is voorzien rond
21.30 uur.

Reserveren en informatie
Château St. Gerlach
Joseph Corneli Allée 1
6301 KK Valkenburg aan de Geul
+31 (0)43 608 88 88
gerlach@chateauhotels.nl
www.chateauhotels.nl

