
 

 

UITNODIGING  

‘t Amsterdamse Gouwe Ouwe Koor & het Prisma koor  
 

Op zaterdag 25 november is er een optreden van ‘t Amsterdamse Gouwe Ouwe koor samen met het 

Prismakoor. Een speciaal optreden. Een optreden voor en met mensen met een verstandelijke 

beperking en hun naasten.  

‘t Amsterdamse Gouwe Ouwe koor heeft voor dit optreden de samenwerking met het Prisma koor 

gezocht. Dit koor is een van de activiteiten  van “stichting Prisma” . Prisma heeft hun cliëntenkring 

uitgenodigd voor dit optreden. 

Wij voelen ons vereerd om met en voor cliënten van stichting Prisma op te treden en willen dit ook 

graag met jou delen, onze trouwe fan. Je bent van harte welkom dit optreden bij te wonen, Geen 

entree, wel graag een  vrijwillige eigen bijdrage. 

 

Het Prisma koor zingt onder leiding van dirigent Marja 

Oldenhave bekende melodieën o.a. uit ‘Ja zuster, Nee 

zuster, en vaak liedjes met een eigen tekst, waarbij een 

aantal koorleden solo zingt. Samen met het Gouwe 

Ouwe koor staan er ruim 90 mensen op het podium te 

zingen!  

 

Het wordt een middag met heerlijke muziek waarbij 

we iedereen met een glimlach op het gezicht weer naar 

huis laten gaan. Kortom; dit wil je niet missen.  

 

We willen graag weten hoeveel publiek er komt. Het is mogelijk dat je moet staan bij veel 

aanmeldingen. Geef aan als je een stoel nodig hebt. De zaal is ook toegankelijk voor mensen die 

slecht ter been zijn (rollator) of in een rolstoel zitten. 

Aanmelden voor dinsdag 21 november. via het koorlid dat jou heeft uitgenodigd..       

Zie ook : www.stichtingprisma.nl 
          

Datum en Locatie: 25 november  Kompaszaal  

Adres: KNSM-laan 311, 1019 LE Amsterdam 

Zaal open: 14.00 uur 

Optreden: 14.30 uur tot 16.30 uur                                                                                                          

Geen entree , vrijwillige eigen bijdrage welkom.                                                                                                             

                                                                                                                                                                        

LET OP: Kom je met rolstoel en of rollator? Neem dan de ingang naast SISSY BOY Homeland. 

KNSM-laan 19.  

Hier loop je via de hellingbaan omhoog met de rolstoel. Binnen in de hal is de lift.  

Een van onze vrijwilligers wijst je daar verder de weg. 
 

 

http://www.stichtingprisma.nl/

