
Internationaal bekend 
Australische zanger en musicus
Chris James 
begeleidt eenmalig zangkoor.

Of je nu zuiver zingt of denkt niet te kunnen
zingen, dat maakt niet uit. Je zult verbaasd zijn
wat voor mooie tonen eruit komen.
Chris zorgt met zijn prachtige muzikale en 
humorvolle speelse begeleiding voor een 
heerlijke avond.

Kom alleen of neem je vrienden en buren mee.

Datum : 4 april 2019 
Tijd : 19.30 - 21.00 uur

Welkom vanaf 19.00 uur
voor koffie & thee

Locatie : Huis van de Wijk 
Buitenveldert

Bijdrage : € 5,- euro contant, 
incl. kopje koffie/thee

Aanmelden : sylvia.n.brinkman@gmail.com of 
pc@hvdwbuitenveldert.nl of tel. kantoor 020-6449936

Info : Sylvia Brinkman, mobiel 06-55397630

Huis van de Wijk Buitenveldert  -  A.J. Ernststraat 112
1082 LP Amsterdam  -  020 - 644 99 36

Info@hvdwbuitenveldert.nl  -  www.hvdwbuitenveldert.nl
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Zing mee!
Chris james begeleidt 

eenmalig zangkoor
Je zult verrast zijn hoe mooi jouw stem klinkt samen 
met de anderen. Chris nodigt je uit om juist ook als 
je geen zangervaring hebt jouw toon mee te zingen. 
Saamhorigheid en plezier gaan op deze avonden 
hand in hand. Chris komt uit Australië en geniet 
internationale bekendheid.

Datum   : 
Tijd    :

Waar   : 

Bijdrage  :

Aanmelden :

Info   :

Kom en neem buren en vrienden mee!

2 oktober 2019
19.30 - 21.00 uur
Welkom vanaf 19.00 
uur voor koffie & thee
Huis van de Wijk 
Buitenveldert
€ 5,- contant, inclusief
kopje koffie of thee
sylvia.n.brinkman@gmail.com of pc@hvdwbuitenveldert.nl 
of 020-644 99 36 
Sylvia Brinkman, mobiel 06-55397630


