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Leiden, 1 maart 2019 
 
 

Kijkje achter de schermen bij K&G 
Jeugd is welkom bij voorbereidingen jubileumconcert 
 
Leiden -  Op zaterdag 9 maart wordt de Power City Church/Zalen A4  in Leiderdorp omgebouwd tot een con-
certzaal voor de bijna 200 muzikanten van K&G. Licht, microfoons, versterkers, geluidsboxen, beamers, 
bloemen en decoratiematerialen staan aan de basis van het concert van de jubilerende muziekvereniging 
die hiermee het 90-jarig bestaan viert. Maar liefst 4 K&G-orkesten geven acte de préséance tijdens een 
avondvullend programma. Nog nooit eerder bood K&G de mogelijkheid om jongens tussen 5 tot 14 jaar bij 
de generale repetities aanwezig te zijn en zélf te ervaren hoe de voorbereidingen van zo’n concert in z’n 
werk gaan. 
 
‘Heel veel jongeren hebben belangstelling voor muziek en techniek’, aldus Remco Horsman één van de organi-
satoren van deze activiteit. Met een middag vullend programma zien zij met eigen ogen wat er allemaal bij 
zo’n concert komt kijken en maken zij kennis met K&G. ‘Natuurlijk vertellen we wat we allemaal nog meer 
doen dan muziek maken, want bij K&G beleef je avonturen, doe je fantastische ervaringen op en maak je 
vrienden voor het leven’ weet Horsman. En: wie jarig is trakteert want naast wat lekkers te eten en te drinken 
krijgen de deelnemers aan deze activiteit ook vrije toegang tot het jubileumconcert  ’s avonds.  Eventueel 
kan één van de ouders/verzorgers daar gebruik van maken.  
 
De activiteit duurt van 15.00 tot ca. 17.15 uur. Belangstellenden kunnen zich via email aanmelden door een 
bericht te sturen naar opleidingen@keng-leiden.nl onder vermelding van naam, telefoonnummer en leeftijd. 
Ouders die zelf ook willen blijven zijn uiteraard ook welkom, maar worden wel gevraagd dit in het mailbericht 
aan te geven. Voor het concert zélf zijn nog enkele kaarten beschikbaar. Meer info via www.keng-leiden.nl  
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