
Kunstencentrum Nieuwe Vaart 50 jaar 

 

UITNODIGING 

 
Op 11 juni 1968 werd Streekmuziekschool Abraham Feijten opgericht in de 
toenmalige gemeenten Vleuten en Maarssen.  

 
50 jaar historie, prachtige voorstellingen, heugelijke gebeurtenissen, muzikaal lief en leed 
met elkaar gedeeld, kortom een periode om met veel plezier op terug te kijken.  
 

We starten de feestelijkheden eind van dit seizoen al, namelijk op: 
  

zaterdag 16 juni a.s. aanvang 14.30 uur (toegang gratis) 
 
In de Dorpskerk te Maarssen, Kerkweg 19, geven we een concert waarin 50 jaar 
kunstencentrum feestelijk ten gehore wordt gebracht. Leerlingen en docenten, pas 
beginnend of reeds vele malen gelauwerd zullen voor u optreden. 
 
Graag willen we je als (oud)leerling, (oud)docent, ouder, ambtenaar bestuurder of 
belangstellende uitnodigen. Na afloop is er  in ´t Trefpunt (achter de kerk) gelegenheid 
herinneringen op te halen, samen,  met velen uit heden en verleden. 
 
====================================================================  

 

Seizoen 2018-2019  
 

Komend seizoen vieren we het lustrum groots met bijzondere schoolprojecten, diverse 
concerten en exposities  Kijk voor data t.z.t. op www.muziekendansschool.nl 
 
Het jubileum wordt afgesloten op de vijver van Kasteel de Haar te Haarzuilens op:  

 
Zondag 16 juni 2019 (bij slecht weer reservedatum 23 juni 2019) 

 
Met een muzikale voorstelling  waarbij de  verplaatsing van het toenmalige dorp 
Haarzuilens wordt verbeeld. Rond 1900 moesten de huisjes en boerderijen wijken voor de 
tuinen van het uit  ruïnes herrezen Kasteel. Een waar spektakel stuk, mis het niet. 
 
Tevens vindt dan de inauguratie plaats van een nieuw  carillon in de Châtelet toren bij 
Kasteel de Haar. Basis van dit klokkenspel zijn de 12 in onbruik geraakte klokjes  die 
hingen boven de ingang van de Muziekschool Vleuten aangevuld met 16 klokjes. 
 
Team Kunstencentrum Nieuwe Vaart hoopt velen van u te mogen begroeten om met 
elkaar herinneringen op te halen van weleer.  
 

WEES WELKOM ALLEMAAL 
Reinold van Zijl 
 
Voor nadere informatie: 
T.  030-6772423 
E.  info@nieuwevaart.nl 
W.  www.muziekendansschool.nl 
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