23 december a.s.:
LAVINIA MEIJER harpconcert
Muziek en een verhaal in Kerstsfeer
Aanvang concert 20:00 uur
Op 23 december a.s. geeft Lavinia Meijer in de Stulpkerk in Lage Vuursche een prachtig harpconcert
gelardeerd met een verhaal in Kerstsfeer.
Lavinia Meijer demonstreert vol overgave de veelzijdigheid van de harp en beheerst haar instrument
tot in de finesses. Met haar verbluffende spel heeft zij tot ver buiten de landsgrenzen een groot
publiek bereikt. Als jong talent won zij alle belangrijke concoursen en awards, en als ‘rising star’ trok
zij de wereld over. Het bracht haar al tot Carnegie Hall, New York en in Nederland stond niet eerder
in Carré een zo jonge klassieke artiest solo op het podium. Zij geldt als een van de beste harpisten
ter wereld.
Lavinia Meijer heeft ooit opgetreden voor 'SAFE A CHILD'S HEART' in Tel Aviv in een uitverkocht
Bronfman Auditorium . Toen heeft ze ook de kliniek en het opvanghuis van Save a Child’s Heart

bezocht en sindsdien is ze ambassadeur voor de stichting. Voor hen heeft zij een hartverwarmende
kruik ontworpen welke na het concert, indien gewenst, gekocht kan worden.
De opbrengst van de verkoop van deze kruikjes gaat naar Safe a Child’s Heart.
Een prachtig Kerstgeschenk…
Vanaf 1995 heeft Save a Child’s Heart meer dan 3700 kinderen met aangeboren hartaandoeningen
geholpen, van baby tot 18 jaar oud. De kinderen komen vanuit alle hoeken van de wereld, uit 50
verschillende landen waar goede medische zorg simpelweg niet beschikbaar is.
De hartpatiëntjes worden behandeld in Israël, in het Wolfson Medisch Centrum, en daarna
gehuisvest in de ‘Children’s Home van Save a Child’s Heart, beiden in Holon.
Ongeveer 50% van de kinderen komen uit de Palestijnse gebieden, Jordanië, Irak en Marokko; meer
dan 30% uit Afrika; en de rest uit Azië, Oost-Europa en Amerika.
Meijer: “Ongeacht afkomst, religie of huidskleur helpt Safe a Child’s Heart kinderen over de hele
wereld, waarbij het begon op misschien wel een van de meest symbolische plekken ter wereld .”
Voor het hartverwarmende concert van Lavinia Meijer zijn tickets verkrijgbaar via:
www.ladiesinart.com/tickets

