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BURGEMEESTER OPENT EXPOSITIE IN NIEUW
RABOBANK RAYON-KANTOOR

2 april 1984

De burgemeester van Amsterdam, drs E. van Thijn, opende

vandaag het nieuwe rayonkantoor van de Rabobank aan

de Van Baerlestraat naast het Concertgebouw. Hij verrichtte

de opening door het bespelen van een buikorgel uit de

kollektie van Gijs Perlee. Dit is één van de vele

instrumenten, en andere voorwerpen rond muziek, die in

een aparte expositie-ruimte van de nieuwe Rabobank zijn

tentoongesteld.

Tijdens de officiële opening waarbij vele prominenten uit

het Amsterdamse bedrijfs- en maatschappelijk leven aanwezig

waren, benadrukte de heer mr T.J. Jansen Schoonhoven, lid

van de hoofddirectie van de Rabobank Nederland, het

belang van de bankvestiging in één van de vitale stadsdelen,

daar waar cultuur, talent, kennis en ondernemingslust

samenkomen.

Ter verwelkoming van zlJn nieuwe buur, brachten de Vondel

park/Concertgebouwbuurt Zangers, Theo Olof en zijn echtgenote

en Toby Rix een aubade aan de Rabobank en haar gasten,

tijdens een lunchconcert in het Concertgebouw.

Een belangrijk deel van de Amsterdamse bevolking, midden

stand, vrije beroepen en bedrijfsleven, woont of werkt

in Amsterdam-Zuid, wat voor de Rabobank Amsterdam reden

was er een rayonkantoor te vestigen. In dit kantoor aan

de Van Baerlestraat 100/hoek J.W. Brouwersplein, kan men

- behalve voor de gangbare bankdiensten - terecht voor

beleggingsadvies, kredietverlening en assurantiebemiddeling.

Het z.g. "on-line"-systeem garandeert een snel boekings

verkeer; aan een snelkas kan men geld in ronde bedragen

(tot f 2.500,-) opnemen.

Voor de vele winkels in de buurt is er een nachtkluis •
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Expositie "Muziek Illustratief"

Als directe buur van het Concertgebouw heeft de Rabo

bank ter gelegenheid van de opening een expositie

"Muziek Illustratief" ingericht.

Onder begeleiding van de Amsterdamse antiquair Peter

Korf de Gidts is uit privé- en antiquariaatkollekties

een verscheidenheid aan voorwerpen rond het thema

muziek bijeengebracht.

Zo is er een unieke verzameling niet-europese blaas

en snaarinstrumenten vanaf 500 v.Chr. te zien. Het

ver over de grenzen bekende muziekantiquariaat Landré

uit Amsterdam exposeert een bijzondere verzameling

boeken en bladmuziek vanaf de 17e eeuw tot halverwege

de 20e eeuw.

uit een particuliere kollektie is er een 200-tal

postzegels te zien met afbeeldingen van instrumenten,

componisten en dirigenten. Voorts zijn er speeldozen,

prenten, een buikorgel uit ± 1900, en bijzondere

programma-boekjes van het Concertgebouworkest geëxposeerd.

Op woensdagmiddagen (4, 11, 18 en 25 april) zal de

bekende blokfluitmaker Hans Schimmel van 14.00 tot

16.00 uur de diverse fases van zijn beroep laten zien.

De expositie "Muziek Illustratief" is gratis toegankelijk

op werkdagen in april van 9.00 tot 16.00 uur (behalve

op 20, 23 en 30 april).
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Voor verdere informatie:

Marlies de Wijs
Forman & Partners
Public Relations
telefoon: 020-644611
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Geachte heer Van der Elzen,

Hiermee bevestigen wij onze eerder telefonisch gemaakte
afspraak m.b.t. het optreden van het Vocoza-koor tijdens
het lunchconcert op maandag, 2 april a.s. dat de Rabobank
Amsterdam aan haar gasten aanbiedt ter gelegenheid van de
opening van haar rayonkantoor op de hoek van de Van Baerle
straat/hoek J.W. Brouwersplein.
Dit lunchconcert, dat plaats heeft in de Kleine Zaal van
het Concertgebouw, begint om 13.00 uur.
Als eerste treedt uw koor (groot ± 20 personen) op, gevolgd
door Theo Olof en Toby Rix en zijn combo tot slot.
Hans Zoet, presentator van "Für Elise" zal de verschillende
musici inleiden en de uit te voeren werken toelichten.
Hiertoe zal hij zelf binnenkort nog contact met u opnemen.

Wij kwamen overeen dat het optreden van het Vocoza-koor
wordt gehonoreerd met f 500,- (vijf honderd gulden), welk
bedrag u na afloop van het concert zal worden voldaan.

Graag verneem ik binnenkort nog van u welke muziekstukken
u denkt uit te voeren. Wij spraken af dat het koor 3 nummers zal
presenteren, die totaal 12 à 15 minuten in beslag nemen.
Eveneens hoor ik graag hoelang van te voren het koor aanwezig
kan zijn. Namens de Concertgebouwdirectie verzoeken wij u
de ingang J.W. Brouwersstraat te gebruiken (t/o Bodega Keyzer) .

Wij hopen onze afspraken zo juist weergegeven te hebben.
Indien u met bovenstaande accoord gaat, verzoeken wij u de
bijgesloten kopie getekend aan ons te retourneren.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking,

Hoogachtend,
FORMAN & PARTNERS PUBLIC RELATIONS B.V.
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Marlies de Wijs
Ingeschreven bij de kamer van koophandel voor Amsterdam onder nummer: 136.166


