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S ch ng JAM en PIUS X
Kermis 2019—Informa e

Beste bezoeker,
Welkom op de 3e edi e van het BELEVENement. Wij hopen er dit jaar weer in
geslaagd te zijn om, met een heel nieuwe aankleding en enkele vernieuwingen
u een mooie dag te mogen bezorgen.
Aan de inwendige mens is gedacht, er zijn verschillende soorten hamburgers, gyros,
speciaal bieren, cocktails en voor de kinderen zijn er diverse lekkernijen.
Op muzikaal gebied hebben we een mooi gevarieerd aanbod. Zo zal er een rijdend podium zijn en 2 podia met ar esten
van lokale en regionale bodem. Dankzij S ch ng JAM! zijn ook de geluidstechniek en de muziekinstrumenten dit jaar
weer goed georganiseerd.
Ook de kinderac viteiten zijn dit jaar weer verder uitgebreid. Zo kunnen de kinderen schilderen, geschminkt worden en
is er een springkussen. Voor de oudere jeugd is er een rodeo‐s er en kunnen er hu en gebouwd worden van bamboe‐
stokken. Ook kan er een oude auto bespoten worden (kosten hiervoor zijn 1 BON).
Rond 18:00 zal MR P‐Jac de dag gaan afsluiten met een spe erend en gezellig optreden.
Volg jdens, maar vooral ook na het BELEVENement onze facebookpagina. Wij zullen hier alle gemaakte foto’s en
video’s publiceren.

Uniek: Het rijdende podium!
Stap in en laat je MEENEMEN in een UNIEKE MUZIKALE ACT!
Opstapplaats:
Kruising Hoofdstraat en Torenstraat
Vertrek jden:

14:00
14:30
15:00 & 15:30

Joop Rademakers
Pepijn
Hul Nest Jansen

Het busvervoer wordt mede mogelijk gemaakt door Landgoed de Biestheuvel.

En tevens onze begunstigers:
AUTORIJSCHOOL DE KLEINE - Autocare Jan van Rooy –
Castelijns naaimachines- Studio Audioworkx—RESTARIA MAINSTREET
Flek Kappers - Adel Administratie—Bolte Glas- en Schilderwerken—
Boomkwekerij willems - Kapsalon Rian - Café den Bakker -Autobedrijf Frank Sol
-- Willems Business Cars—Keurslagerij gooskens—bakkerij waterschoot
Bakker Jansen - C&G Tegels en Sanitair - Teurlings de Mulder - Liberty Foodbar
Van den Borne Oogzorg - Zwembad op d’n Heuvel - Jumbo Dick van Gerwen
Voet & Goed - Café 't Pleintje—autobedrijf van mossel
Hermans Tweewielers - Ex-kuus – Kruidenlucht - Café den Bels

PROGRAMMERING 2019
Aanvangstijd

Podium 1

Podium 2

12.00
12.30

Schot‐Land
Pepijn en Charlo e

13.00

Joop Rademakers

13.20

Brit en Gi e

13.40

Pius X
Oud‐Leerlingen Rythovius

14.25
15.00

The Project

15.20

Pascalle en Pire e

15.40

Lisa en Brit

16.00

Pepijn (o.v.)

16.20

Hul nest Jansen

16.50

Joop Peels

17.10

Birgit Bolte

17.30

Fabienne en Mark

18.00

MR P‐Jac

18.45

Joop Peels

19.00

Pepijn

19.15

MR P‐Jac

20.00

AFSLUITING

Opmerking: Het programma kan door onvoorziene omstandigheden enigszins worden gewijzigd.

Het BELEVENement bedankt….
Stichting JAM.
Al vele jaren een nauwelijks weg te denken centrum in de Kempen. Popmuziek wordt door veel mensen in de Kem‐
pen zowel door jong als oud hoog gewaardeerd. Niet alleen als luistervorm maar ook om het zelf te beoefenen.
S ch ng JAM vindt het belangrijk dat (beginnende) muzikanten net als ieder ander beginnend kunstenaar de onder‐
steuning krijgen waar zij recht op hebben. Al vele jaren zet s ch ng JAM zich in voor de Kempische popmuzikant...
S ch ng JAM verhuurt repe eruimtes voor popmuzikanten en een aantal muziekdocenten geven er popmuziekles‐
sen. Ze zijn tevens regionaal ac ef in het organiseren van klein‐ en grootschalige popmuziekconcerten.
Voor meer informa e kun je terecht op de website: www.jam‐eersel.nl of bellen met 0497 512 070

PiusX-college Bladel.
Dankzij docente Ineke Roost zijn er vele leerlingen uit de Kempen vertegenwoordig op onze podia. Zij
zullen uiteenlopende optredens verzorgen. Dit gee ook weer de verbinding aan tussen ons evenement
en de (muziek)opleidingen. Het BELEVENement wil een podium bieden voor jong én oud!

De volgende edi e van het BELEVENement zal plaatsvinden op 12 Juni 2020. Heb je interesse voor deelname of wens je
meer informa e, kijk dan op onze website of mail: info@belevenement‐hoogeloon.nl

