Extra uittip: Stichting Kopzorg Op Bali met Music All
De Cultuurcoach van Enschede en de Huis aan Huis geven elke week de Enschedese amateurkunst
de gelegenheid een uittip te verzorgen. Deze week aandacht voor het benefietconcert van Stichting
Kopzorg Op Bali met Music All.

Wie zijn jullie?
Music All Enschede & Stichting Kopzorg Op Bali. Stichting
Kopzorg op Bali is een Nederlands initiatief wat geld
inzamelt voor het Suryani Institute for Mental Health op
Bali, Indonesië. Music All is een Enschedese
musicalvereniging met zo'n 40 actieve leden en een
eigen decorbouwteam, kledingteam en grafisch
designteam. Vorig jaar vierde Music All haar 65-jarige
jubileum met de voorstelling Beauty and the Beast in het
Wilminktheater.
Wat gaan jullie doen?
Music All Enschede gaat haar medewerking verlenen
aan het Benefietconcert Kopzorg Op Bali met nummers
uit populaire musicals Aïda, Les Miserables, Miss Saigon, Andrew Lloyd Webber, Wicked, The Lion
King en natuurlijk Beauty & the Beast. Met deze laatste stond Music All vorig jaar september drie
dagen lang op de planken ter ere van het 65 jarig jubileum. Deze werd bekroond met een toelating
voor de Amateur Musical Awards 2016.
Wat maakt jullie activiteit/voorstelling speciaal?
De gehele opbrengst van deze avond zal naar ‘Kopzorg op Bali’ gaan. Music All, dirigent Leo
Bekendam en pianist Tasco Silva verlenen hun medewerking belangeloos om zoveel mogelijk geld op
te halen voor het project, zij zijn in vaste dienst bij Music All en zij doneren dan ook hun vergoeding
voor deze avond aan Kopzorg Op Bali!
Waar en wanneer kunnen we jullie zien?
Woensdagavond 24 februari 2016 om 20 uur in het Helmertheater te Enschede.
De duur van het concert zal omstreeks anderhalf uur zijn.
Kaarten á 6 euro zijn verkrijgbaar via www.music-all.nl/reserveringen.
Verder nog iets te melden?
Music All is op zoek naar aanvulling bij de mannen, dus kun je zingen neem dan contact op met Music
All en/of kom kijken op een repetitie-woensdagavond aan de Poolmansweg 128.
Kijk voor meer informatie over Music All op www.music-all.nl of
www.facebook.com/MusicAllEnschede

