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Een goed doel, een fantastisch Rotterdams orkest, topsolisten én de
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kerstgedachte komen op woensdag 13 december allemaal samen tijdens
een groots benefietconcert in de Grote Zaal van de Doelen in Rotterdam.
Op die avond verzorgt Sinfonia Rotterdam met het kamerkoor PA’dam
en de solisten van Wishful Singing een avondvullend kerstconcert.
Het bijzondere van dit concert is dat de gehele opbrengst ten goede
komt aan Support Casper.

Support Casper is de campagne
van Stichting Overleven met
Alvleesklierkanker waar prof.
dr. Casper van Eijck zijn naam
aan heeft verbonden. Hij is
hoogleraar alvleesklierkanker
en chirurg in het Erasmus MC.
Professor Van Eijck werkt samen met specialisten van
het Erasmus MC in Rotterdam en het LUMC in Leiden om
een nieuwe behandelmethode voor alvleesklierkanker te
ontwikkelen. Deze methode, ‘Oncolytische Viro-Immuno
Therapie (OVIT)’, activeert met behulp van virussen
de eigen gezonde cellen en zet deze vervolgens in om
kwaadaardige tumorcellen op te ruimen.
Van Eijck: ‘Al meer dan 25 jaar behandel ik mensen met
alvleesklierkanker, maar de traditionele behandelmethoden,
zoals bestraling en chemo, werken niet of nauwelijks.’
“HET LICHAAM ONDERSTEUNEN OM ZELF
ALVLEESKLIERKANKER TE VERSLAAN:
DAT IS VOLGENS MIJ DE TOEKOMST.”
‘Als liefhebber van klassieke muziek vind ik het extra
bijzonder dat er speciaal voor onze campagne een benefietconcert wordt georganiseerd. Geweldig dat dirigent Conrad
van Alphen en zijn Sinfonia Rotterdam, samen met PA’dam
en Wishful Singing en de Doelen, op deze manier willen
bijdragen aan ons doel.’

PROGRAMMA:
Sinfonia Rotterdam
Dirigent: Conrad van Alphen
Solisten: Wishful Singing
Kamerkoor PA’dam
Rossini
Ouverture La Cenerentola
M. Haydn
Vespers: Dixit Dominus,
Confitebor en Magnificat
Berlioz
l’Adieu des bergers
Bach
Goldberg Variaties (bew. voor koor):
Aria, Variaties 1 en 4
Gossec
Suite de Noëls
J. Haydn
Symfonie nr.96 ‘Miracle’
Maessen
Kerstsuite - bewerking van bekende
kerstwerken en het Hallelujah van
Händel
Händel
Messiah: Worthy is the Lamb & Amen

De gehele opbrengst van het Kerstconcert in de Doelen komt ten goede
aan het onderzoek van Support Casper. Het concert is op 13 december 2017 om 20.15 uur.
Kaartverkoop via de Doelen, www.dedoelen.nl.
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