
 

Hendrik de Vries, 7e reis 
Irun, 12-09-1931 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste familie, vrienden en kennissen, 

(..) In de trein al het zuidelijk aspect van 
droog brood, harde worst, oude vis en 
beschimmelde kaas, eetbaar gemaakt door 
grote porties wijn, die ook dienen om met 
behulp van kranten de vloer te schonen. 
Het geeft een gevoel van iedere keer met 
dezelfde, goedbevriende lui te reizen. 

 

 
 
 
 
o een fagotles van cobliste Ellen Koot! 

o 50 Cobla Amsterdam-cd’s! 

o een tromboneles van coblist Honoré Prins! 

o een taart à €25,- van bakkerij Buter uit Zaandam van coblist 

Honoré Prins! 

o een uur creatief mindmappen over (het opstarten van) je eigen 

bedrijf door cobliste Maud Sauer! 

o een glaasje Groningse jenever in Noordpolderzijl, de meest 
Op 25 april speelt Cobla Amsterdam in het Auditori in Barcelona ter ere 

van ons 25-jarig bestaan, een cross-over van (speciaal voor ons 

gecomponeerde) Catalaanse en Nederlandse muziek, geïnspireerd op 

de reisbrieven van de Groninger Hendrik de Vries. Deze eigenzinnige 

kunstenaar en dichter reisde begin 20e eeuw jaarlijks een aantal weken 

door Spanje, voor die tijd heel bijzonder! 

 
Voor deze productie komen we nog €3000,- tekort; dit willen we graag 

aanvullen via friend-funding. Met jouw bijdrage kunnen we de reis en 

het verblijf in Barcelona bekostigen. En daarnaast in het voorjaar een 

extra concert geven in Groningen en Amsterdam; de thuishavens van 

Hendrik de Vries en Cobla Amsterdam. 
 
 
 
Mogen we op jouw steun rekenen? 

 

 
Stort een bedrag (we denken zelf aan €10,- maar meer of minder mag 

natuurlijk ook) op NL73 TRIO 0254 6389 53 t.n.v. Cobla Amsterdam en 

maak kans op mooie prijzen! 

noordelijke haven van NL met cobliste Gerrie Jonker! 

o een ritje in de oldtimer (Opel Diplomat 1971) met cobliste 

Dieuwke Kloppenburg! 

o een sessie tarot-kaartlegging door cobliste Anna Duinker! 

o een crash course Catalaans van coblist Rolf van Kreveld! 

o borrel met “Pan Catalan” op de boot bij cobliste Maud Sauer! 

o een workshop sardana-dansen door cobliste Ellen Koot! 

o een basles van cobliste Fabienne Kramer! 

o een dirigeerles van tournee-dirigent Taco Kooistra!  
 

 
 
 
Stuur een mail naar coblamsterdam@gmail.com o.v.v. Loteria. 

De trekking voor de loterij is op 1 maart; de winnaars krijgen per mail 

bericht. 

 
Heel veel dank, liefs en groeten, Cobla Amsterdam 

http://www.coblamsterdam.nl/
http://www.auditori.cat/ct/programacio/llistat_ampliat.aspx?&data=25/04/14&mes=4&any=2014
mailto:coblamsterdam@gmail.com

