Direct na het grote kinderfeest st. Martinus, zijn wij aan de beurt.
Op 11-11-11 vanaf 20:00, bij dezen uitgenodigd voor een multimediale gevarieerde
‘huiskamer’muziekavond.

Met:

Flux
Voorafgegaan door:

Lady Flo
Inloop 

20:00 - 20:30

1e Set

20:30 - 21:00

2e Set

21:30 - 22:00

3e Set

22:30 - 23:00

Flux
Flux

23:00 - ??:??

Uitloop

Lady Flo

Muziek:
Lady Flo: Bevlogen veelzijdige Reggae- en R&B zangeres. Naast bestaande muziek schrijft en zingt ze ook eigen nummers. Lady Flo kan
alleen met passie zingen, ze wordt muzikaal begeleid door Erik S.
Bij Flux zingt ze de backing vocals, dan blijkt haar muzikale inlevingsvermogen, er ontstaat een harmonieuze versmelting met de stem van
Irene Wiersma.
Flux: Flux a.k.a. Irene Wiersma maakt eigenzinnige Nederlandstalige liedjes met poëtische teksten.
Persoonlijke liedjes waar twijfel en onrust uit spreken, maar die ook kracht en humor uitstralen
De band bestaat behalve Irene (toetsen/vocalen)
Ronald Kamphuis - gitaar
Ruurd-Jan de Meulder - bas
Corneel Canters – drums
&
Lady Flo backing vocal

Waarom ik?:
Bijzondere muziek, goede akoestiek en….. een goed publiek, dat wordt een mooie avond.

Aantal:
Vanwege het ‘huiskamer’ idee, is het maximaal aantal toehoorders gesteld op 50, als er meer dan 50
e
toehoorders zich melden, dan volgt er mogelijk binnen twee weken een 2 avond.
Reserveren gaat per E-mail: l.m.wiersma@abc2c.nl , je krijgt dan een retour mail met het volgnummer van je
toegangsbewijs. Dit toegangsbewijs is op de avond te voldoen.

€:
Toegangsbewijs kost € 10, dit bedrag komt geheel ten goede aan de muzikanten.
Op de avond bij ontvangst staat koffie of thee voor je klaar, de overige consumpties verkrijgbaar tegen kleine
vergoeding.

Adres:
Het huiskamerconcert wordt gehouden aan de:
Molenstreek 3
9738 AC Groningen
Het is in het C2C gebouw rechts naast de korenmolen Wilhelmina.
Ruime parkeergelegenheid is voorhanden voor allerhande vervoermiddelen.

Links:
FluxSite:
http://www.fluxmuziek.nl/
Flux Clip chocola:
http://www.youtube.com/watch?v=NA2S-6qAuN8
Lady Flo Clip:
http://www.youtube.com/watch?v=9EqhBBmVcvI&feature=related

Hartelijke groet van:
Maarten Wiersma.

PS. en N.B.
Op zondag 25 september 2011 de presentatie van:
Wat u?
het poëziedebuut van
Irene Wiersma
In:
Vera, Oosterstraat 44, Groningen
zaal open 16.00 uur; aanvang programma 16.30 uur
entree: maandkaart
Programma met medewerking van:
Anneke Claus
Renée Luth
Klaske Oenema
We vinden het leuk als je ook hier bij bent!
Irene Wiersma: Wat u? (gedichten)
ISBN 97890 5452 238 6 / prijs € 14,90

www.uitgeverijpassage.nl

