
 
 
Feestelijk Kerstconcert met ‘La Familia’ 
Met trots kondigen wij aan dat we op vrijdagavond 21 december a.s. de Haarlemse Zangers-
familie  ‘La Familia’ wederom in onze kerk mogen ontvangen met een schitterend Kerstconcert. 
Het muzikale gezin dat in Haarlem woonachtig is, brak in 2011 door onder de naam Opera 
Familia. Zij treden inmiddels internationaal op en geven in ons land dit jaar naast hun 
theaterconcerten enkele Kerkconcerten in de intieme, romantische sfeer van Kerst.  
Dit keer in de Adelbertuskerk geheel ‘akoestisch’ gezongen! Om zo nog meer van de warmte 
van hun prachtige stemmen te kunnen genieten.  
Samen bij kaarslicht, je als een grote familie laten raken door mooie muziek, ontroerende 
gedichten en bovenal liefdevolle getalenteerde mensen. Het concert begint om 20.00 uur en 
duurt anderhalf uur aansluitend.  
Na afloop kunt u heerlijk met elkaar nababbelen onder het genot van een glas warme glühwein. 
Entreekaarten ad. € 19,95 kunt u online reserveren via: www.lafamilia-music.nl. , € 21,00 aan de 
kassa. 
Bent u niet handig met het internet belt u dan gerust naar: 06-52660771.  
Voor meer informatie: www.lafamilia-music.nl  
  
Datum: Vrijdag 21 december   Aanvang: 20.00 uur  

Entree: €19,95 bij reservering, € 21,00 bij de kassa. 

Locatie: Adelbertuskerk, Rijksstraatweg 28, Haarlem 
Reserveren: www.lafamilia-music.nl  Informatie: 06-52660771 

http://www.lafamilia-music.nl/
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De Nederlandse zangers-familie ‘La Familia” die in 2011 onder de naam ‘Opera Familia’ 
doorbrak via het TV programma Holland’s Got talent en sindsdien internationaal optreedt, 
bestaat uit Vader Paul, moeder Carla en dochter Belinda en doen niets liever dan eenieder 
een ouderwetse, sfeervolle Kerst te laten beleven, met kaarslicht, mooie muziek en 
hartverwarmende gedichten. Luisteren en meezingen met een breed repertoire, met voor 
eenieder wat wils. Van Ave Maria tot Imagine van John Lennon. 

 
Sinds de landelijke doorbraak in 2011 via RTL4, heeft de uit Haarlem afkomstige 
zangers-familie “La Familia” niet stil gezeten. Hun eerste album ‘Il Canto’ is inmiddels 
platina, ze zijn regelmatig op de Nederlandse televisie te zien geweest en zijn dit jaar 
alweer aan hun 7de theater tournee bezig. Zingen, componeren, tekstschrijven en 
performen, het zit hen in het bloed. In de zomer toeren ze door het land met hun 
meezing concert programma Heel Holland Zingt Classics met medewerking van 
Classical DJ Mr. Van Walsh, ballroom dansers en lokale koren. Ook zetten zij zich in 
voor de ouderen onder ons. De afgelopen 2 seizoenen mochten zo’n 35000 ouderen in 
zorgcentra en theater van hun shows genieten. In samenwerking met Stichting Wij Voor 
Jou geeft La Familia, in de sfeer van Andre Rieu, matinee concerten voor deze vaak 
vereenzaamde groep mensen.  Ook zetten zij zich in voor kinderen en volwassenen met 
het syndroom van Down. Om juist hun kwaliteiten te belichten en bewustzijn te 
genereren over wie zij zijn en waar zij in hun leven mee te maken hebben, heeft La 
Familia dit jaar een cd geproduceerd met 18 liedjes. De opbrengst van het geheel komt 
volledig ten gunste van de activiteiten rondom dit muzikale project met de toepasselijke 
titel ‘De Kracht van Down’. De volgende stappen zijn de productie van een muziekboek 
en een muziektheaterstuk. Tijdens het Kerstconcert zal de familie naast de beroemde 
Kerst evergreens en andere mooie muziek in de romantische sfeer van de 
decembermaand, tevens een van deze ontroerende liedjes ten gehore brengen.  
 
 
 

 


