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Deelname aan Portugees-Braziliaanse 
Muziekavond  

(org. Vlaamse Kring Damme) 
Cultuurfabriek Sijsele, Stationsstraat 22  

Vrijdag 15 september  2017 – 19u30 
Deelnameprijs: €20 leden / €25 niet-leden  

(lidmaatschap mogelijk voor €10/gezin) 
Beste vrienden van vtbKultuur DAMME, 
 
Hierbij nodigen wij u uit voor deelname aan de muzikale avond georganiseerd door de Vlaamse Kring 
Damme – Rodenbachfonds, hier volgt de uitleg en de mogelijkheid tot inschrijven. Van harte welkom! 

Na de succesvolle Ierse Muziekavond van vorig jaar wuiven we de vroeg begonnen en lange zomer uit. 
even zwoel en heerlijk doen wij het met een aangename en bruisende “Festa do Brasil e de Portugal”. 
Opzwepende ritmes en fijne muziek met een lekkere cocktail en aangepaste hapjes bij dit alles.  

Afspraak in de Foyer van onze Cultuurfabriek ! Komt met velen, breng vrienden en vriendinnen mee en 
zegge het voort maar vooral: meld je aan en betaal vooraf want alleen dan ben je verzekerd van een 
“warm” zitje. Een pasje op de dansvloer is niet verboden … We zien al uit! 

Programma: 

 Vanaf 19u00 onthaal en verwelkoming met een Braziliaanse cocktail ‘Caipirinha’ 

 19u30: 1e deel muzikaal optreden met het Duo Brasileirinho Jeremy Frisch en Cecilia Peçanha . Zij 
zetten meteen de toon in van deze spetterende avond. Het duo wordt ingeleid door een 
Portugalkenner bij uitstek. We laten ons verleiden en deinen mee op deze prachtmuziek… 

 20u45: Pauze en bar met een verzorgd hapjesbord ‘Petiscos’: olijven, chorizo, kroketjes van 
bacalhau, garnaal en vlees ! Ook Portugese wijnen en Portugese pils. 

 21u30: As Top Dance: twee Portugese jonge meiden met synthesizers die met zang en muziek 
alles genres aankunnen. Portugese populaire muziek maar ook kizomba, kuduro, wals en tango op 
het podium. Hierbij kan het publiek “alle kanten uit”. In dit 2e deel blijft de bar open voor de nodige 
aanvulling in het glas. 

 22u45: einde van het optreden en gezellig napraten en nagenieten moet en kan. 

Omwille van praktische redenen is inschrijven EN vooraf betalen strikt noodzakelijk. Uw betaling geldt als 
deelnamebewijs. Dit kan tot en met 8 september. Na deze datum zijn terugbetalingen bij annulering niet 
mogelijk !  De deelnameprijs omvat de cocktail, 2 muzikale optredens en het hapjesbord!!! 
Wie zich op de dag zelf  aanmeldt, betaalt €15 als lid / € 20 als niet-lid maar kan geen aperitief noch 
hapjesbord meer verkrijgen! 

Dus onverwijld aanmelden bij willysoenens@telenet.be of tel. 050 350 574  en gireren  
op rek. BE51 0000 2582 7662 van vtbKultuur DAMME tot en met 8 september 2017!  

Groet en tot ziens in de nazomer! 
 
Johan Dessein, voorzitter 
 
PS. Zie ook eens op onze webstek: www.vtbKultuur.be/damme en bekijk de foto’s onzer activiteiten 
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