
KONING EN KONINGIN NAAR NEW YORK

(Belga) Koning Filip en koningin Mathilde

zijn deze namiddag vanop Melsbroek

vertrokken naar New York. De vorst zal

woensdag het woord nemen bij de

Verenigde Maties, ter gelegenheid van het

Belgische voorzitterschap van de

Veiligheidsraad.

Het regeringsvliegtuig is vertrokken om

14.30 uur, met aan boord behalve het

koningspaar ook 18 journalisten en 31

muzikanten van de Muziekkapel Koningin

Elisabeth. Die laatsten, onder wie violist

Lorenzo Gatto, zullen morgenavond een

concert verzorgen in de weelderige Morgan Library, in hartje Manhattan. De koning en koningin zullen eerst, in de namiddag,

het herdenkingsmonument vaor de aanslagen van 11 september 2001 bezoeken. Ze zullen er vergezeld worden door vier

Belgische politiemensen die de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel van nabij meemaakten. Een dag later zal de koning

minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin (MR) vervoegen bij de Verenigde Naties, waar de Veiligheidsraad door België

voorgezeten wordt in de maand februari. Ze zullen er het thema bespreken van de bescherming van kinderen bij gewapende

conflicten. Het koningspaar zal, ter gelegenheid van de internationale dag rand die problematiek, ook een fototentoonstelling

bezoeken gewijd aan het lot van kinderen die in de jaren negentig ontvoerd zijn door het Verzetsleger van de Heer (LRA) in

Centraal-Afrika. De koning en koningin zullen hun reis naar New York afsluiten met een bezoek aan het prestigieuze Broadway

Theatre, voor de musical “West Side Story". De versie in kwestie heeft een Belgisch accent, met Ivo van Hove en Anne Teresa

De Keersmaekerdie respectievelijk de leiding en choreografie op zich nemen. (Belga)

 

Terug

Ad value : optionalQUEEN ELISABETH MUSIC CHAPEL
Source : Knack Date : 10.02.2020

Keyword : MUZIEKKAPEL KONINGIN ELISABETH Visitors : 227.265*

Journalist : NA

Url : trendstop.knack.be/en/ontop/general/koning-en-koningin-naar-new-york-1068-653560.asp...

 P
ow

er
ed

 b
y 

A
m

m
co

A4 | 1 / 1BE 002116388 | *CIM RATED

https://trendstop.knack.be/en/ontop/general/koning-en-koningin-naar-new-york-1068-653560.aspx

