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Eten met en door de buurt
WANNEER: Vrijdag 16 juli

18.00 uur
18.30 uur aan tafel

WAAR: Heidehuus
KOSTEN: € 6,50 p.p. exclusief drank
Voor iedereen die geen zin heeft om te koken
gezellig met anderen wil eten, er even uit wil of wat dan ook!
Menu:

Hoofdgerecht: Heksensoep met boerenbrood
Dessert: Citroen toetje

Opgave: voor vrijdag 9 juli
Mail: b.m.lucassen@gmail.com
Tel: 0620525353
Maximale deelname: 25 personen.

Festival Halleheide
Vanaf vandaag is de website : www.festivalhalleheide.nl te bekijken. Veel informatie over alle
acts , het blokkenschema en andere informatie.
Vanaf 29 juni kunnen de halleheidenaren, vrienden, familie en kennissen in de voorverkoop
tickets kopen
Vanaf 1 juli wordt het via alle media kanalen bekend gemaakt voor groter publiek en wordt
facebook actief. Omdat we kleinschalig zijn, is het aantal tickets beperkt.

Opzet van het festival:
Start is het Heidehuus:
Daar is de kaartcontrole en treedt ‘s morgens voor de sfeer een band op.
Daarna kan iedereen naar verschillende vooraf opgegeven acts: o.a.
Toneel: een sprookjesachtige voorstelling voor jong en oud.
Zigeunerjazz: in de stijl van Django Reinhardt, lekker swingende muziek.
Cabaret: muziek en sketches door duo een en ander
Goed Volk: dialect muziek.
In de pauze kan iedereen bij het Heidehuus genieten van een hapje en een
drankje ,met lekkere muziek er bij.
‘s middags zijn er optredens van straatheater/toneel, streetdance, djembe ,
country en saxofoonkwartet,
Van 18.00- 20.45 uur is er een eindfeest bij het heidehuus met swingende
rock and roll, brassband met authentieke amerikaanse swing, country

We hebben al een aantal vrijwilligers maar nog niet genoeg:
Op-en afbouw, kaartcontrole, muntverkoop, uitgifte kaarten/programmaboekje,
Verzorgen lunch, soep, barmedewerkers , schoonmaak enz.
Elke vrijwilliger wordt een halve dag ingezet en kan daarna of ervoor gratis
acts bezoeken en het eindfeest meemaken. Voor lunch of soep, koffie, thee en
een drankje wordt gezorgd. Interesse: mail dan naar b.m.lucassen@gmail.com

