Spelenkermis en End of the Summer concert in Carolinapark
Op zondagmiddag 19 september bruist het van de activiteiten in het
Carolinapark in Dieren. De stichting Vrienden van de Oranjerie
organiseert net als vorig jaar een spelenkermis voor kinderen in de
basisschoolleeftijd. Deze spelenkermis heeft als titel"'Bouwen aan de
toekomst" want de kogel is door de kerk, het theehuis waar al jaren
voor geknokt is gaat er echt komen en dat moet gevierd worden!
Ook dit jaar wordt de middag georganiseerd samen met Feestmaatjes,
van Ilse Coenen uit Dieren. De spelenkermis is van 14.00 – 16.00 uur.
Deelname is gratis! Ook bij regen gaat de activiteit gewoon door.

spelenkermis 2009
Vanaf 16.00 uur gaat het dan echt swingen in het park met een
optreden van VoiD

VoiD bestaat uit Albert Lichtenberg Gitaar, Claudia Geerlings zang,
Duco Bosman basgitaar, Esther Nijhuis zang, Michel Stremme drums.
VoiD is een band uit Dieren-zuid en bestaat sinds november 2008.
VoiD speelt bij hun binnen optredens stevige rockmuziek. Het repertoire bestaat
hoofdzakelijk uit bekende klassiekers, aangevuld met een aantal eigen
nummers.
Voor hun optreden in het Carolinapark, aansluitend aan de kindermiddag, halen
ze het rustige deel van hun repertoire uit de kast en spelen ze met name
popmuziek. Recht doende aan de sfeer van het Carolinapark.
Ze kijken uit naar het optreden op zondag 19 september in het rustieke
Carolinapark in Dieren en hopen natuurlijk op veel publiek.
Kom maar luisteren tussen 16.00 en 17.00 uur in het Carolinapark. Ingang aan
de Hogestraat tegenover de kerk. Toegang gratis.
Tip: neem zelf een stoel of deken mee om lekker ontspannen te luisteren naar
de muziek.
Attentie: Wanneer het regent c.q. gaat regenen, gaat het concert niet door!
Vrijwillige bijdragen t.b.v. de Stichting Vrienden van de Oranjerie zijn, zoals
altijd, van harte welkom. Zoals u (wellicht) weet gaat de Stichting Oranjerie
Dieren de voormalige Oranjerie restaureren en hier een theehuis van maken, die
door cliënten van Siza / Sara zal worden gerund.
http://www.oranjerie-dieren.nl
http://www.feestmaatjes.nl
http://www.void-rock.nl
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