www.Orkest Morgenstond.nl

Doe mee met je eigen
Buurtvoorstelling!

De Buurtvoorstelling m
 et Orkest Morgenstond
29 juni (19.30 uur), 1 juli (14.00 en 19.30 uur) - Theater Dakota
Al eeuwenlang vertellen mensen elkaar verhalen. Spannende mythes over Indiase goden,
beroemde fabels over de Surinaamse Anansi spin, grappige anekdotes over de sluwe Turkse
Hodja, magische sprookjes over kabouters en boerenkinderen. Verhalen aan de keukentafel, voor
het slapen, rond het vuur... D
 ie verhalen zijn de inspiratie voor de Buurtvoorstelling in
Morgenstond.

Deelnemers en vrijwilligers gezocht
Een voorstelling van Orkest Morgenstond, speciaal gemaakt voor en door de wijkbewoners uit
Morgenstond. En u kunt ook meedoen met deze bijzondere voorstelling! Kom langs op een van
de zangavonden in Morgenstond en wordt deel van het wijkkoor. Neem je buurman, achternicht,
broer en zwager mee en beleef hoe het is om samen te zingen! Wilt u heel graag ook een
steentje bijdragen aan de Buurtvoorstelling, maar liever achter de schermen? Dan kunnen we uw
hulp zeker gebruiken! Wij zijn namelijk nog op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor onze
kookgroep en d
 ecor avond.

VRIJWILLIGERS KOOKGROEP
Maak samen met je buurtbewoners hapjes uit
verschillende windstreken voor de
Buurtvoorstelling. Samen haal je de
boodschappen op, bereid je in één middag de
hapjes voor en serveer je op beide
voorstellingsdagen samen het eten voor alle
wijkbewoners. Laat uw kooktalenten zien en
maak samen met de buurman of buurvrouw het
eten klaar!
Stuur een e-mail met naam en telefoonnummer
naar marhelfrich@kpnmail.nl

VRIJWILLIGERS DECOR BOUWEN
Help mee als vrijwilliger bij de avond decor
bouwen met bewoners van zorginstelling Middin.
Bied een helpende hand tijdens het knutselen,
help ons samen alles klaarzetten en opruimen
onder het genot van live muziek!
Datum: 12 juni, 18:00 - 21:00 uur

Stuur een e-mail met je naam en telefoonnummer
naar o
 rkestmorgenstond@gmail.com

ZING MEE IN HET VOLWASSENENKOOR (vanaf 14 jaar)
Zing mee op de zangavonden in de wijk Morgenstond. Neem je buurman, achternicht, zwager, moeder
en opa mee en beleef hoe het is om samen te zingen! Zelfs als je nog nooit hebt gezongen kan je
meedoen en ga je de muziek samen met anderen door heel Morgenstond laten klinken!
Zangavonden: 22 mei, 29 mei, 3 juni, 12 juni (vanaf 19.30 in Morgenstond)
Generale repetitie: 26 juni (19:30u - 22:00u) - Theater Dakota
Voorstellingen: 2
 9 juni (19.30 uur), 1 juli (14.00 en 19.30 uur) - Theater Dakota
Stuur een e-mail met je naam en telefoonnummer naar orkestmorgenstond@gmail.com

