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Voor een vrijwel uitverkochte Kleine Zaal van het Stadstheater in Zoetermeer werd op zondag 13 oktober in de 
middag een geweldig benefiet concert gepresenteerd. 
Voor de pauze trad de groep “Wingin’it” , bestaande uit leerlingen van het 
Picasso Lyceum, op met een selectie van musical nummers. De drie 
gepassioneerde Broadway star wannebe’s lieten een show zien waar het talent 
vanaf spatte. 

Vervolgens was het de beurt  aan de band 
“Distorted Minds”, bestaande uit leerlingen en 
oud-leerlingen van het Erasmus College. Merel, 
Floris, Ethan, Mees en Stijn vertolkten op geweldige wijze een aantal nummers uit 
hun repertoire. Zeer goed op elkaar ingespeelde musici, die ook al op podia zoals 
Parkpop hebben gestaan. 
 
 
Na de pauze traden de Pedano Sisters op. Anuschka Pedano op altviool en  Maria 

Eugenia Pedano op hobo en als zangeres.  De dames werden begeleid door pianiste Anestasia.  
De dames Pedano hebben al een serieuze carrière achter de 
rug, met optredens tijdens internationale concoursen en 
festivals en televisieoptredens bij onder andere Podium 
Witteman.  
Anuschka maakt sinds 2016 deel uit van het internationale 
strijkorkest LGT Young Soloists te Zürich, met wie zij soleert in 
Europa, Amerika en Azië. 
Naast haar hobospel is Maria ook student zang aan het 
Conservatorium van Amsterdam. Ze deed 
mee aan musical producties van Joop 
van de Ende en won het 

Concours de la Chanson Alliance Française. Zij is leerling in de vierde klas van het 
Erasmuscollege in Zoetermeer. 
 
Alle kosten voor de organisatie en uitvoering van het benefietconcert werden gedekt 
door sponsors:  het Stadstheater Zoetermeer, Wijnkamp & Keulers, Nextthinking, Refined Media, @-signs, 
notaris Perez, Jansen Opticiens, het Picasso Lyceum en het Erasmus College, naast de drie lokale Rotaryclubs. 
Daardoor kwam de opbrengst van de kaartverkoop geheel ten goede aan de Stichting Poco a Poco. 
 

Poco a Poco is een kleine stichting in Zoetermeer die ten doel heeft om in 
Cusco, een grote stad in het zuidoosten van Peru, kinderen kansen te geven die 
zij anders niet zouden krijgen. Veel kinderen uit de armste bevolkingsgroepen 
in Peru hebben een uitzichtloze toekomst en belanden vaak op straat als 
schoenpoetser of erger. Poco a Poco wil de toekomst van deze kinderen 
verbeteren. Zij doet dat onder andere door (vervolg-)onderwijs te bekostigen 
en in een aantal gevallen ook door bij te dragen in medische of tandartskosten, 
huiswerkbegeleiding en meer. Vaak komt de steun niet alleen het kind, maar 
het hele gezin ten goede. 

 
Tijdens het programma in het Stadstheater was er een directe videoverbinding met Peru waar de aanwezigen 
vragen konden stellen aan enkele van de kinderen, uiteraard met hulp van een tolk. 


