Rotary Nuenen Dienstenveiling 2008

Onze doelen

Colofon:
De dienstenveiling 2008 is een initiatief van
Rotary Nuenen

Dit initiatief werd mede mogelijk gemaakt door:
Cultureel Centrum Het Klooster, Nuenen
Freelanceteam, Nuenen
Pieter Derks
Paul Schäfer Gypsy Band

De opbrengst van deze avond gaat naar:
Stichting Connected to Namibia
Ondersteund door Wilde Ganzen

Stichting van Gogh Village

De Stichting Connected to Namibia, opgericht door
Nederwettense mensen, heeft als doel kansarmen
in Namibië een betere toekomst te geven door
middel van het opzetten van projecten aldaar.
De Stichting Connected to Namibia heeft reeds een
aantal succesvolle projecten uitgevoerd, waaronder
het opzetten en begeleiden van kleuterscholen
aldaar. De kleuterscholen zijn door de Stichting
voorzien van ontwikkelingsmateriaal.
Momenteel is er een nieuw project in de opstart
fase. In Tsintsabis zal een nieuw hostel gerealiseerd
worden waardoor kinderen uit verafgelegen dorpen
toch naar school kunnen gaan. Dit hostel biedt
slaap- en studiemogelijkheden. De Stichting wordt
hierin gesteund door Wilde Ganzen.

Rotary Nuenen hoopt met deze veiling ook een
wezenlijke bijdrage te kunnen leveren aan de
realisatie van dit project.
Van Gogh
Nuenen herbergt nog vele plaatsen waar Vincent
van Gogh gewerkt een geleefd heeft. De Stichting
van Gogh Experience Nuenen heeft het initiatief
opgepakt om het openluchtmuseum, waar Nuenen
als het ware over beschikt, tot leven te laten
komen in de vorm van informatiezuilen.
Op diverse plekken in Nuenen waant u zich in de
tijd van Van Gogh, door de sprekende stem die de
informatiezuil aan u geeft over deze bijzondere
kunstenaar. Rotary Nuenen zal één bijdrage leveren
om een of meerder informatiezuilen te adopteren.

Met speciale dank aan:
Alle gasten van deze avond
Alle partijen die een dienst of product hebben
ingebracht ter veiling

Talent te huur!
Voor het goede doel.

Paul Schäfer Gypsy Band

Pieter Derks

Mark Elbers
‘Rock ’n Roll Baby’
Terug naar de goede oude tijd!
Rock ’n Roll swings!
Een heus bezoek van The King of Rock ’n Roll. Menig ‘Goldie Oldie’ zullen ten gehore
gebracht worden door Mark Elbers in zijn rol als Elvis. Als je niet beter zou weten, dan
zou je denken dat The King is herrezen… zijn Goldie Oldies worden perfect tot uitvoering
gebracht door Mark Elbers en nemen u mee terug in de tijd.

Pieter Derks heeft talent! Dat is duidelijk. Met zijn eerste cabaretvoorstelling ‘Dat zal je
nog verbazen’ deed hij cabaretminnend Nederland versteld staan. Zijn energie en kritische
noot maakt hem uniek. Hij is inmiddels in het hele land te zien in de theaters. Vanavond
treedt hij met veel plezier op voor de dienstenveiling van Rotary Nuenen. 31 mei

Onvervalste Sinti-zigeunerjazz! Gebaseerd op de Sinti-tradities waar ook een Stochelo
Rosenberg uit put. En natuurlijk geïnspireerd door Django Rheinhardt’s ‘Hot club de
France’.
De Paul Schäfer Gypsy Band behoort tot de internationale top op het gebied van de
zigeunerjazz en speelde en speelt op alle grote festivals in Europa. Het wordt ‘hot’ in
Het Klooster.

31 mei 19.30 uur in Cultureel Centrum Het Klooster, Nuenen

