9 december 2021
UITSTEL MESSIAHCONCERTEN 2021 NEDERLANDSE HÄNDELVERENIGING
Beste concertbezoekers,
Na een Messiah-loos 2020 verheugden wij ons allemaal op de Messiah-concerten van
december 2021. Maar jammer genoeg hebben wij moeten besluiten, om als gevolg van
de aangescherpte coronamaatregelen, de Messiah-concerten in de Grote Kerk Naarden
en het Concertgebouw niet door te laten gaan.
Het Messiah-concert in de Grote Kerk Naarden wordt verplaatst naar vrijdag 22 april
2022 om 19.30 uur. Het op die datum geplande Jubileumconcert met Afterparty
verplaatsen wij naar vrijdag 28 oktober 2022.
Het Messiahconcert in het Concertgebouw kan om organisatorische redenen niet
verplaatst worden naar het voorjaar. De al gekochte plaatsen blijven geldig voor de
uitvoering van 17 december 2022.
Wat zijn de gevolgen voor u als concertbezoeker?
U heeft kaarten voor de Messiah in de Grote Kerk Naarden
Uw kaarten en plaatsen blijven geldig voor de Messiah op de nieuwe concertdatum 22
april 2022. U hoeft zelf niets te doen. U ontvangt te zijner tijd van Spant een nieuw
plaatsbewijs of plaatsbewijzen met de juiste datum.
Mocht u het concert op 22 april 2022 niet kunnen of willen bezoeken dan ontvangt u de
prijs van de gekochte kaarten retour via Spant. Dit regelt u als volgt:
• Stuur een e-mail aan: kassa@spant.org
• Vermeld in de mail uw naam, ordernummer en bankrekeningnummer waarop u
het retourbedrag wilt ontvangen
• U ontvangt dan de kaartprijs via Spant retour (dit kan enige weken duren).
• Voor vragen over de restitutie kunt u terecht bij Spant, overige opmerkingen of
vragen kunt u bij ons terecht via: kaarten@haendelvereniging.nl

U heeft kaarten voor de Messiah in Het Concertgebouw
Uw kaarten en plaatsen blijven geldig voor de Messiah op zaterdag 17 december 2022
om 19.30 uur. U hoeft zelf niets te doen, uw plaatsbewijzen blijven geldig.
U ontvangt van Het Concertgebouw een e-mailbericht over de procedure en eventuele
restitutie. Voor vragen over de restitutie kunt u terecht bij de kassa van Het
Concertgebouw, voor overige opmerkingen of vragen kunt u bij ons terecht via:
kaarten@haendelvereniging.nl
U heeft kaarten voor het Jubileumconcert op 22 april 2022
Uw kaarten en plaatsen blijven geldig voor de nieuwe concertdatum 28 oktober 2022.
U hoeft zelf niets te doen. U ontvangt van Spant te zijner tijd een nieuw plaatsbewijs of
plaatsbewijzen met de nieuwe datum.
Mocht u het concert op 28 oktober 2022 niet kunnen of willen bezoeken dan ontvangt u
de prijs van de gekochte kaarten retour via Spant. Dit regelt u als volgt:
• Stuur een e-mail aan: kassa@spant.org
• Vermeld u in de mail uw naam, ordernummer en bankrekeningnummer waarop
u uw retourbedrag wilt ontvangen
• U ontvangt dan de kaartprijs via Spant retour (dit kan enige weken duren).
• Voor vragen over de restitutie kunt u terecht bij Spant, overige opmerkingen of
vragen kunt kunt u bij ons terecht via: kaarten@haendelvereniging.nl
Indien u kaarten wenst te bestellen voor de Messiah uitvoering in Grote Kerk
Naarden op 22 april 2022
Deze kaartverkoop start op maandag 10 januari 2022 via Spant.
Indien u extra kaarten wenst te bestellen voor de Messiah uitvoering in Het
Concertgebouw op 17 december 2022
Deze kaartverkoop start op woensdag 1 juni 2022 via Het Concertgebouw.
Houdt u ook onze website www.haendelvereniging.nl in de gaten voor de laatste
informatie rondom de concertprogrammering en kaartverkoop en een directe link naar
Spant.
Wij zijn blij dat u kaarten hebt gekocht voor een of meer van onze concerten en hopen u
vanaf 22 april 2022 weer te kunnen en mogen begroeten op onze Messiah of een
volgend concert.
Met hartelijke groet,
Het Bestuur van de Nederlandse Händelvereniging

